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7ÖNSÖZ

Değerli Okurlar,

Bilindiği üzere; ilk kez Çin’de 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede 
dünya genelini etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle dünya, olağanüstü bir dö-
nemden geçiyor. Salgının kontrol altına alınarak etkilerinin en aza indirilmesi 
amacıyla, küresel ve ulusal boyutta birçok çalışma yapılıyor ve düzenlemeler 
hayata geçiriliyor. Salgının toplum sağlığı yanında ülke ekonomilerini etkile-
yen boyutları da tartışılmaya devam ediyor. Ülkemizde Cumhurbaşkanlığımız 
ve Sağlık Bakanlığımız eşgüdümüyle, salgın tehdidine karşı gerekli görülen 
eylem planları devreye alındı. Ülke olarak önemli ve başarılı bir sınav verdiği-
mizi düşünüyorum. 

Salgın sonrasında “Dönüşüm”ün kaçınılmaz olacağını gözlemliyoruz. Covid-19 
salgınıyla dünya çapında birçok sektör hızlı bir dönüşüme girmiş bulunmak-
ta. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (Birlik) bu dönüşümü öngörerek yaptığı 
çalışmalarla sermaye piyasalarını daha ileriye götürmeye çalışıyor. Geçtiğimiz 
yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin 
ana temasının “Dönüşüm” olması, bu öngörünün bir sonucu. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun destek-
lediği ve Borsa İstanbul Grubu’nun ana sponsorluğunda 19-20 Kasım 2019 
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Kongremiz, sektörümüz çalışan-
larının yanı sıra, politika yapıcılar, yerli ve yabancı uzmanlar, akademisyenler, 
öğrenciler ve yatırımcıların katılımıyla 8 bine yakın kişiye ev sahipliği yaptı. 
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2019’da, “İnsanın Dönüşümü”, “Şirketler 
ve Sektörlerin Dönüşümü” ile “Finansal Mimarinin Dönüşümü” olmak üzere 
üç alt başlık altında, 28 panel ve 33 eğitim programı düzenledik. 24’ü yurt dı-
şından olmak üzere 5 ana konuşmacı ile yaklaşık 150 konuşmacının yer aldığı 
Kongremize, yurt dışından 140’ı aşkın kişi katıldı. Panelistlerimize değerli gö-
rüş ve önerilerini bizlerle paylaştıkları için tek tek teşekkür ediyorum. 

Kongremize katılan T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. 
Ali Taha Koç, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel 
Aşan, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim 
Atay, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taskesenlioğlu, Prof. 
Dr. Erişah Arıcan, Nutanix Başkanı ve CCO’su Tarkan Maner, Binance CEO’su 
Changpeng Zhao, Zenith Media, İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı, 
“Digital Darwinizm” kitabının yazarı Tom Goodwin, Koç Holding Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve CEO’su Levent Çakıroğlu, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi 
ve CEO’su Temel Güzeloğlu, Labuan Uluslararası İş ve Finans Merkezi (IBFC) 
CEO’su Farah Jaafar-Crossby, Katar Finans Merkezi Yönetimi Kurulu Üyesi 
ve CEO Yousuf Al-Jaida, Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdür ve Baş 
Ekonomisti Robin Brooks, Fitch Ratings EMEA Ülkeleri Direktörü Ed Parker, 
KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Be-
kir Ağırdır, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş gibi önemli isim-
lerle, ülkemizde ve dünyada yaşanan “Dönüşüm”ü değerlendirme ve detaylı 
bir şekilde irdeleme fırsatı yakaladık. 

Kongredeki konu başlıklarını ve panelleri, kamu ve özel sektör kurumları, sivil 
toplum kuruluşları ve akademinin dahil olduğu 130 kişilik içerik komitemiz-
le birlikte oluşturduk. Komite çalışmalarımızı gönüllülük esasına dayanarak, 
yıl boyunca aylık olarak yapılan farklı çalışma grupları ile gerçekleştirdik. İki 
gün boyunca süren Kongremiz kapsamında düzenlediğimiz panel başlıklarını, 
Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kapsayacak şekilde 
belirlemeye özen gösterdik. Kongremizin içerik komitesi bünyesinde yürüt-
tükleri çalışmalardaki emekleri ve sermaye piyasamızın gelişmesine yaptıkla-
rı katkılardan dolayı, tüm içerik komitesi üyelerine şükranlarımı sunuyorum.

Dr. Alp KELER, CFA
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Başkan
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KONGRE 2019

Kongrede oluşturulan reel sektör firmaları ile Birliğimiz üyesi aracı kurumların bir araya geldiği Şirketle-
rarası Görüşme (B2B) alanında; sermaye piyasalarından fon temin etmek, yatırımlarını sermaye piyasala-
rında değerlendirmek ve faiz/döviz riskini yönetmek isteyen reel sektör firmaları ile görüşmeler gerçek-
leştirdik.
 
Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl, Kongredeki etkileşim ortamını artırmak amacıyla fuaye alanımız-
da, katılımcılar için konularına göre bono, tahvil, yatırım fonu gibi alanlar oluşturduk. Kongre boyunca 
dijital dönüşümün çevre dostu vizyonunu benimseyerek, etkinlik kapsamındaki tüm adımları dijital ortam 
üzerinden gerçekleştirmeye gayret gösterdik. Kayıt sisteminden kongreye girişlere, programdan katılım 
sertifikasına kadar olan adımlarda basılı belge kullanmadık. Tüm süreci Kongreye özel olarak tasarladığı-
mız mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirdik. Ayrıca plaket takdimi yerine, ülkemizdeki ormancılığın 
ve yeşil dokunun geliştirilmesi gayesiyle tüm Kongre destekçileri adına, İzmir ağaçlandırma alanında 350 
adet fidan diktik. Kongreye katılım ve katkılarından dolayı konuşmacılara, desteklerinden dolayı Kongre 
sponsorları ile içerik komitesi üyelerine fidan dikim sertifikasını takdim ettik. 

Kongremizin gerçekleşmesinde büyük emeği olan içerik komitesi üyelerimize, davetimizi kabul ederek 
Kongremizde yer alan konuşmacı ve panelistlerimizle sponsorlarımıza değerli destekleri için bir kez daha 
teşekkürlerimizi sunuyor gelecekte hep beraber daha başarılı kongreler gerçekleştirmeyi umuyoruz.

Değerli okurlar, 

Salgının insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği son derece kritik bir dönemden geçiyoruz. 
Bu dönemin sonuçlarını tahmin etmek oldukça zor. Geçmişte insanlığı etkileyen bu tür sorunların; sosyal, 
ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik olmak üzere pek çok alanda dönüşümü beraberinde getirdiğini 
görüyoruz. Bu salgın sonrasında da küresel anlamda köklü değişikliklerin yaşanacağını bugünden söyleye-
biliriz. Kongremizde gerçekleşen ufuk açıcı sunumlar ve konuşmalarla, dönüşümün yaratacağı fırsatlara 
ve risklere değinerek, bu dönüşümün çok da uzak olmadığı dile getirilmişti. Kongremizin, zor günler yaşa-
dığımız bugünlerde ülkemiz için yol gösterici olduğuna inanıyoruz. 

Sermaye piyasalarımız için gelenek haline gelen ve sektör çalışanlarının her yıl sabırsızlıkla beklediği 
Kongremizin beşincisinin nasıl, nerede ve ne zaman yapılabileceğini, Covid-19 salgının etkilerini de dikka-
te alarak kurgulayacağız. 

Çalışma ve gündelik hayatlarımızda rehavete kapılmadan bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızla ted-
birlere devam ederek bu salgını en az hasarla atıp bir sonraki Kongremizde sizlerle özlem gidermek isti-
yoruz. 

Saygılarımla,

Dr. Alp KELER, CFA
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı
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T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun destekleri ve Borsa İstan-
bul Grubu’nun ana sponsorluğunda “Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi”nin dördüncüsü 19-20 
Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Kongreye, sermaye piyasalarının yanı sıra 
finans ve diğer birçok sektörden temsilciler, politika yapıcılar, yerli ve yabancı uzmanlar, akade-
misyenler, öğrenciler ve yatırımcılar olmak üzere yaklaşık 8 bin kişi katıldı. 30 kurumun sponsor-
luğunda gerçekleşen Kongreyi, 26 sivil toplum örgütü ve 4 iletişim ortağı da destekledi.

Kongre panelleri, kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademinin dahil 
olduğu 130 kişilik içerik komitesi tarafından oluşturuldu. Komite çalışmaları gönüllülük esasına 
dayanarak, yıl boyunca aylık olarak yapılan farklı çalışma grupları ile makro bakış açısı çerçeve-
sinde gerçekleştirildi. Kongredeki paneller, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni de kapsayacak 
şekilde belirlendi.

Ana temanın “Dönüşüm” olarak belirlendiği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2019’da, “İnsa-
nın Dönüşümü”, “Şirketler - Sektörlerin Dönüşümü” ve “Finansal Mimarinin Dönüşümü” olmak 
üzere üç başlık altında farklı konularda, 28 panel ve 33 eğitim programı düzenlendi. 24’ü yurt 
dışından olmak üzere 5 ana konuşmacı ile yaklaşık 150 konuşmacının yer aldığı Kongreye, yurt 
dışından 140’ı aşkın kişi katıldı.  

Kongre kapsamında düzenlenen panellerde “İnsanın Dönüşümü”nü konu alan oturumlarda; ya-
şam süresinin uzaması, yaşlı nüfusun artmasının yarattığı dönüşümün emeklilik sistemlerine 
yansıması ele alındı. Ayrıca gelişen teknolojiler, otomasyon, robotik uygulamaların devreye girme-
siyle çalışma hayatını doğrudan etkileyecek olan “kaybolan meslekler, kitlesel işsizlik ve kitlesel 
işlevsizlik” gibi riskler karşısında, yeni becerilerin nasıl kazanılacağı, gelecekte ihtiyaç duyulacak 
istihdam politikalarının ekonomik kültürel boyutları konunun uzmanları tarafından tartışıldı. 

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 2019
“DÖNÜŞÜM”
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“Şirketler- Sektörlerin Dönüşümü”nü konu alan panellerde, sermaye piyasasında veri ve değeri, 
teknolojik gelişimle birlikte daha da karmaşıklaşan finansal risklerin yönetimi, kripto paranın 
geleneksel finansal modeller açısından yarattığı tehditler, çevikliğin şirketlere getireceği fırsatlar, 
reel sektörün borçlanmada kaynak alternatifleri, menkul kıymetleştirme ve büyüme ilişkisi gibi 
konular masaya yatırıldı.

“Finansal Mimarinin Dönüşümü” içerikli oturumlarda ise, finans merkezi olmanın ülkeye yarata-
cağı katma değer, finansal kapsayıcılık, sanayi toplumundan hizmetler toplumuna geçişin yarattığı 
sancılar ve politika tedbirleri, TL referans faiz uygulamasının yansımaları, yabancı fon yöneticile-
rinin gözünden Türkiye’nin nasıl göründüğü, dijital çağda İslami finansın dönüşümü gibi geleceği 
şekillendiren konular fütüristik bir bakış açısıyla ele alındı. 

İki gün süren Kongre’de, Nutanix Başkanı ve CCO’su Tarkan Maner, Binance CEO’su Changpeng 
Zhao, Zenith Media, İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı, “Digital Darwinizm” kitabının ya-
zarı Tom Goodwin, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Levent Çakıroğlu ve QNB Finans-
bank Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Temel Güzeloğlu ana konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans 
Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. 
Dr. Salim Atay, Labuan Uluslararası İş ve Finans Merkezi (IBFC) CEO’su Farah Jaafar-Crossby, Ka-
tar Finans Merkezi Yönetimi Kurulu Üyesi ve CEO Yousuf Al-Jaida, Uluslararası Finans Enstitüsü 
Genel Müdür ve Baş Ekonomisti Robin Brooks, Fitch Ratings EMEA Ülkeleri Direktörü Ed Parker, 
KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır, Facebook 
Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş gibi önemli isimler yer aldı. 

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin ikinci gününde Mert Fırat’ın kurucu ortaklığında ime-
ce kültürünü yaşatan İhtiyaç Haritası Platformu’na özel bir oturum ve kampanya gerçekleştirildi. 
1.000 kişilik salonda çağrı yapılarak kampanyaya destek toplandı. Ayrıca, İstanbul Maratonunda 
İhtiyaç Haritasına destek verilmesi amacıyla oluşturulan Sermaye Piyasaları Koşu Takımı’nda ba-
ğış toplandı. 

Kongrede karşılıklı etkileşim ortamı sağlandı. Fuayede sponsorların yanı sıra çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarına ve girişimlere yer verildi. Katılımcılar için konularına göre bono, tahvil, yatırım fonu 
gibi etkileşim alanları oluşturuldu. 

Gündemde yer alan birçok başlığın dünyaca ünlü uzmanların katılımıyla tartışıldığı Kongre’de 
ayrıca, reel sektör şirketleri ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) üyesi aracı kurum ve 
portföy yönetim şirketlerinin bir araya geldiği Şirketlerarası Görüşme (B2B) alanı oluşturuldu. Bu 
alanda, sermaye piyasalarından fon temin etmek, yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlen-
dirmek ve faiz/döviz riskini yönetmek isteyen 4 reel sektör firması ile 2 TSPB üyesi, 5 ayrı görüş-
me gerçekleştirdi.

‘Çevre Dostu’ Vizyonu Öne Çıktı
“Dönüşüm” ana temasıyla yapılan Kongrede, dijital dönüşümün çevre dostu vizyonu benimsene-
rek, etkinlik kapsamındaki tüm adımlar dijital ortam üzerinden gerçekleştirildi. Kongreye katılım-
dan, kayıt sistemine, kongreye girişlerden, programa kadar olan adımlarda basılı doküman kul-
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lanılmadı. Tüm süreç Kongreye özel olarak tasarlanan telefon uygulamasından gerçekleştirildi. 
Mobil uygulama üzerinden program akışı takibi yapıldı ve kongre sırasında anlık bildiriler iletildi. 
Kongre girişleri mobil uygulamaya indirilen QR kod okuma sistemi ile gerçekleştirildi. Kongre 
sonunda katılımcılara akıllı sözleşme işlevselliğine sahip açık kaynak kodlu blockchain platformu 
üzerinden dijital katılım belgesi verildi.
Ayrıca, tüm Kongre destekçileri adına T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 
iş birliğiyle, ülkemizdeki ormancılığın ve yeşil dokunun geliştirilmesi gayesiyle İzmir ağaçlandırma 
alanında 350 adet fidan dikildi. Kongreye katılım ve katkılarından dolayı konuşmacılara, destekle-
rinden dolayı Kongre sponsorları ile içerik komitesi üyelerine fidan dikim sertifikası takdim edildi. 
Çevresel etkiler gözetilerek Kongrede basılı materyal kullanılmadı.

Basında ve Dijital Kanallarda Kongre 
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne ajanslar, gazeteler, dergiler, televizyonlar ve web sitelerini 
kapsayan 30 yayından 100 civarında gazeteci katılım gösterdi. Kongre için yapılan iletişim çalışma-
larının sonucunda yazılı basında 84, TV yayınlarında 122, online basında ise 733 adet olmak üzere 
toplam 939 adet haber yer aldı. 

Kongre için geleneksel medya çalışmalarının yanı sıra dijital medya kanallarında da kapsamlı 
bir tanıtım çalışması yürütüldü. Kongrenin internet sitesi kullanıcılar tarafından yaklaşık 525 bin 
defa ziyaret edildi. Ayrıca Kongre internet sitesinde 95 bin 524 tekil ziyaretçi sayısına ulaşıldı. 

Sosyal Medyada Kongre
Sosyal medya üzerinden 10 binden fazla kişinin canlı izlediği Kongre, geleneksel ve sosyal medya 
aracılığı ile 6 milyona yakın kişiye erişti.
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Kongreyle ilgili hazırlanan içerikler, Facebook üzerinden 2 bin 672 beğeni alırken, Twitter’da 596 
defa retweet edildi. Hem Facebook hem de Twitter’da “Vatandaşlık Temel Geliri; Kaçınılmaz Gele-
cek mi?“ paneli içeriği en çok erişim alan içerik oldu. Linkedin platformunda 18 bin görüntülenme 
sayısına ulaşıldı ve 3 bin kişiyle etkileşime geçildi. Instagram platformunda ise 18 bin 767 kişiyle 
etkileşim sağlanırken, yayınlanan içerikler 12 bin 612 beğeni aldı. Ayrıca Instagramda yayınlanan 
videolar 309 bin 920 izlenme oranına ulaştı. 

Sosyal medyada en çok ilgi gören oturumlar; Tom Goodwin, Changpeng Zhao, “Tecrübeli Gençler”, 
“İhtiyaç Haritası”, “İnsanın En İyi Versiyonu”, “Konuşmasak Olmazdı: Kripto Para ve Tokenization”, 
“Dönüşümün Sancıları: Göç, İklim Değişikliği, Gelir Adaletsizliği, Jeopolitik Gelişmeler” oldu.

Mobil Uygulamada Kongre
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında hazırlanan TSPKONGRESİ isimli mobil uygula-
ması, katılımcılar tarafından kongre boyunca aktif bir şekilde kullanıldı. Yapı Kredi Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.nin Mobil Uygulama Sponsoru olarak destek verdiği TSPKONGRESİ isimli mobil uy-
gulama 8 bin 912 kişi tarafından indirildi. IOS ve Android cihazlar olmak üzere toplam 5 bin 130 
kişi uygulamayı inceledi, uygulama üzerinden 32 bin 813 kez oturum açıldı. ABD’den 38, İngilte-
re’den 15, Almanya’dan 23 olmak üzere yurtdışından toplam 76 yabancı kişi uygulamayı indirdi.

Kongreye Çok Sayıda Kurum Destek Verdi 
Kongre’ye T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Grubu, 
Türkiye İş Bankası A.Ş., Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıf Ya-
tırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Akbank Yatırım Hizmetleri, 
Papara, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deloitte, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 
Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş., Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve 
Eğitim Kuruluşu A.Ş., Bloomberg, BtcTurk, CFA Society İstanbul, DenizBank Yatırım Hizmetleri 
Grubu, Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Habitat Derneği, Paramı Yönetebiliyorum, Türkiye 
Ekonomi Bankası A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sigorta 
Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Skyland İstanbul, 
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İhtiyaç Haritası, Anadolu Ajansı, Finnet, Fortune Türkiye, 
Hibya Haber Ajansı, Sevent, Tour Global, TSPB, Project İstanbul, ACCA, AmCham Turkey, Borsa 
Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği, Entegre Raporlama Türkiye, Finansal Kurumsal Birliği, Fi-
nansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği, Fütüristler Derneği, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Tica-
ret Odası, Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği, Lidebir, 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği, 
TÜGİAD, TÜSİAD, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği destek verdi.
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Destekleyen Kurum

Destekleyen Kurum

Ana Sponsor

Platin Sponsor

Altın Sponsor

Mobil Uygulama Sponsoru

Ana Konuşmacı Sponsoru
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Gümüş Sponsor

Kahvaltı Sponsoru

Panel Sponsoru
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Öğle Yemeği Sponsoru

Sosyal Sorumluluk Proje Ortağı

Resmi İletişim Sponsoru

İletişim Partneri

Organizasyon

Teknik Prodüksiyon
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Destekleyen Sivil Toplum Örgütleri
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KOMİTELER

İÇERİK KOMİTESİ

Abdurrahman Özciğer
Özel Koçluk Mentorluk Eğitim Danışmanlık, 

Üst Düzey Bankacı ve Finansçı,
Koç, Mentor, Eğitmen, Danışman

Ali Perşembe
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi 
Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali Mutlu Köylüoğlu
Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma 

Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği, 
Kurucu ve YK Başkanı

Albert Krespin
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş., 

Genel Müdür

Alparslan Budak
Citibank A.Ş., Menkul Kıymet Hizmetleri 

Bölümü Grup Müdürü

Ayça Apak
Apak Finansal Danışmanlık - Londra, 

İstanbul Genel Müdürü

Aslı Özelli
AmCham Türkiye/ABFT,

Genel Sekreter

Aslan Demir
Kuveyt Türk, Strateji, İnsan Kaynakları ve 

Dijital Dönüşümden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

Ayşegül Dicle Aydın
Heidrick & Struggles Türkiye,

Kurucu ve Yönetici Ortak

Burak Arslanpay
İnfina Yazılım, Trade Ürünleri

Genel Müdür Yardımcısı

Betül Aygensu
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 

Genel Sekreter

Berrin Kuleli
Piramit Danışmanlık Kurucu Ortağı,

Genel Müdür 
KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi,

Sayman

Burçin Göktan Adalı
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 

Kurumsal İletişim Sorumlusu

Bülent Sezgin
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,

Genel Müdür Yardımcısı

Bülent Özütürk
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği,

Genel Sekreter

Burhan Eliaçık
Ödeme ve Elektronik Para Derneği, 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Cenk Göksan
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği,

Yönetim Kurulu Üyesi 
EMRI, Kurucu Ortak

Deniz Kahraman
TSPB Araştırma ve İstatistik Bölümü, 

Uzman  

D. Sevdil Yıldırım
Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği 

(KOTEDER),
Yönetim Kurulu Üyesi

Ceylan Anıl
TSPB Araştırma ve İstatistik Bölümü, 

Uzman Yardımcısı

Deniz Şanlı
TSPB Kurumsal İletişim Bölümü,

Uzman Yardımcısı

Doç. Dr. Hakkı Öztürk
Bahçeşehir Üniversitesi,

Uluslararası Finans Bölümü Öğretim Üyesi

Dilay Çakıcı 
İnfina Yazılım,

Pazarlama Yöneticisi

Derın Altan
White & Case,

Ortak

Doç. Dr. Recep Bildik
Borsa İstanbul A.Ş.,

Araştırma ve İş Geliştirme Müdürü

Dr. Berra Doğaner
Peker GYO Yönetim Kurulu Üyesi 
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Aysun Yıldız Özer
Türkiye, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik 

Şirketleri Birliği,
Genel Sekreter Yardımcısı

Dr. Ali Coşkun
Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Müdürü

Dr. Kerem Dündar
Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları ve 

Uygulamaları Merkezi,
Kurucu

Dr. Şule Korkmaz
Eczacıbaşı Holding A.Ş.,

Sermaye Piyasası Direktörü
TSPB,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Özgür Uysal
Merkezi Kayıt Kuruluşu Veri Depolama 

Direktörü & Srateji ve İş Geliştirme 
Direktör Vekili

Dr. Murat Doğu
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.,

Mali İşler Başkan Yardımcısı
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Dr. Z. Aysun Herges
Herges Capital Management,

Yatırım Danışmanı,
Emtia Alım-Satım Danışmanı (CTA)

Ekrem Arıkan
Takasbank, Genel Müdür Yardımcısı

Bilgi Teknolojileri

Ekin Fıkırkoca Asena
TSPB Araştırma ve İstatistik Bölümü, 

Müdür

E. Onur Duygu
Odeabank A.Ş., Özel Bankacılık Segment ve 

Yatırım Ürünleri Yönetimi
Grup Müdürü

Emine Erbaş
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve 

Eğitim Kuruluşu A.Ş.,
Eğitim ve Kurumsal İletişim Müdürü

Erol Lengerlı
TRangels Melek Yatırım Ağı (MYA)

Kurucu Ortak

Erdem Muratlı
QNB Finansinvest

Grup Yöneticisi

Emre Kara 
Proludus Eğitim ve Danışmanlık,

Kurucu | Eğitmen | Danışman

Ertunç Tümen, CFA
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Pazarlama ve Satıştan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

Filiz Ünal 
Finansal Kurumlar Birliği,

Genel Sekreter Yardımcısı, Faktoring

Fatih Yeğenoğlu
InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 

Genel Müdür

F. Fatih Görünü
Habitat Derneği,

Finansal Bilinç Programı Eğitim 
Koordinatörü

Fırat Gürler
Devexperts Teknoloji Yazılım

Geliştirme A.Ş.,
Ülke Direktörü GM

Fuat Akman
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. , 

Genel Müdür Yardımcısı

Filiz Demiröz 
ACCA,

Türkiye Başkanı

Dr. Yasemin Demirdağ
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği, 

Genel Sekreter
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Gökben Çevikcan
TSPB Araştırma ve İstatistik Bölümü, 

Müdür Yardımcısı

Ilgın Kökleşmişefe
ACCA Türkiye, Kurumsal İlişkiler Müdürü

Hande Kılıç
Habitat Derneği, Başkan Yardımcısı, 
Finansal Bilinç Programı Direktörü

Işıl Dadaylı
T. İş Bankası A.Ş., Sermaye Piyasaları 

Bölüm Müdürü

İsmail Vural
Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Genel 

Sekreter Yardımcısı

İlker Mahmut Kalın
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve 

Eğitim Kuruluşu A.Ş., Genel Müdür 
Yardımcısı

İbrahım Taşdoğan
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 

Genel Müdür Yardımcısı 

Kemal Okumuş
Entegre Proje Yönetim A.Ş., Genel Müdür

Mehmet Emin Orge
Innocean WW Türkiye, Yönetici

Mahir Kubilay Dağlı
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Genel 

Müdür Yardımcısı

M. Emin Özer
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş., Genel 

Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Mehtap İlbi
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Müdür 

Yardımcısı, Araştırma & Strateji

Melik Rupen Mıhçıyan
Türkiye Genç İşadamları Derneği - TÜGİAD, 

Genel Sekreter

Göksen Yavuz Koç
TSPB Araştırma ve İstatistik Bölümü, 

Müdür Yardımcısı

Hamit Can
Tradesoft,

Genel Müdür Yardımcısı

Göktürk Işıkpınar
AK Portföy Yönetimi A.Ş.,

Genel Müdür Yardımcısı – CIO
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Özlem Merze Akay
Citibank A.Ş.

Menkul Kıymet Hizmetleri,
Müdür Yardımcısı

Özgür Bülbül
Merkezi Kayıt Kuruluşu,

Direktör,
Hukuk Hizmetleri Direktörlüğü

Mert Ülkgün
İnfina Yazılım, CTO

Merter Gürgün
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Proje 

Geliştirme ve Fizibiliteler Koordinatörü

Muhterem Çelik
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., 

Direktör

Nalan Erkarakaş
Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği 

(KOTEDER),
Yönetim Kurulu Başkanı

Nafiz Özgür Rıfaioğlu
Verda Hukuk ve Danışmanlık,

Kurucu & Yönetici Avukat

Murat Oktay
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi,

Basın Müşaviri

Necmettın Kaymaz
T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi,

Baş Proje Direktörü

Nevin İmamoğlu İpek
Koç Holding A.Ş.

Finans Koordinatörü

Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği 

(KAGİDER),
Yönetim Kurulu Asil Üye / Altyapı Strateji 

Grup Başkanı

Nesrin İlker Peker
Ödeme Sistemleri Uzmanı,

Danışman

Nilüfer Gevenoğlu
TSPB Kurumsal İletişim Bölümü,

Kıdemli Uzman 

Özge Demirkol Mete, MBA
KPMG Türkiye,

İş Geliştirme Müdürü, Strateji, İş Geliştirme 
ve Pazarlama Bölümü

Ozan Acar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 

Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı

O. İlker Savuran
TSPB,

Genel Sekreter Yardımcısı 
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Prof. Dr. Aytül Erçil
Vispera Bilgi Teknolojileri A.Ş.,

CEO

Sadık Çulcuoğlu, CFA
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 

Grup Müdürü, Kurumsal Finansman

Prof. Dr. Suna Özyüksel
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 

Finansal Planlama ve Eğitim, Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü
Finansal Planlama Derneği,

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Güler Aras
Türkiye Entegre Raporlama Ağı (ERTA), 

Kurucu Başkan

Samed Öztürk
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.,
İnsan Kaynakları Direktörü

Serpil Dallı Sür
EY Türkiye,

Finansal Hizmetler Risk Yönetimi Bölümü, 
Kıdemli Müdür

Sema Gül
Sevent Etkinlik Yönetimi AŞ,

Kurucu Ortak  
Sermaye Piyasaları Kongresi

Genel Koordinatörü

Selen Okay Akçalı
Yönetim Kurulunda Kadın Derneği

Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi

Sezai Şaklaroğlu
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , 

Araştırma ve Kurumsal Finansman’dan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Tuba Ertugay Yıldız
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve 

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

Tayfun Özkan
Türk Kızılay,

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO)

Şule Topçu Kılıç 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 

Altyapı ve Enerji,
Türkiye Ülke Başkan Vekili

Tuğba Oğan
TSPB,

Kurumsal İletişim Müdürü

Vahit Altun
Finansal Kurumlar Birliği,
Genel Sekreter Yardımcısı,

Finansman Sektörü

Ülgen Kıymık Coşkun
ACCA Türkiye,

İş Geliştirme Müdürü

Türkü Karan
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB),

Sermaye Piyasası Araçları Hizmetleri Ürün 
Stratejisi Direktörü
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Zehra Öney
360+ Media Interactive,
Kurucu Ajans Başkanı

Teknolojide Kadın Derneği,
Kurucu Başkan

Yavuz Selim Kurt
Borsa İstanbul A.Ş.,

Kurumsal İletişim Direktörü

Yılmaz Arısoy
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 

Genel Müdür Yardımcısı

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Deniz Şanlı
TSPB Kurumsal İletişim Bölümü,

Uzman Yardımcısı

O. İlker Savuran
TSPB,

Genel Sekreter Yardımcısı 

Nilüfer Gevenoğlu
TSPB Kurumsal İletişim Bölümü,

Kıdemli Uzman 

Gökben Çevikcan
TSPB Araştırma ve İstatistik Bölümü, 

Müdür Yardımcısı

Sema Gül
Sevent Etkinlik Yönetimi AŞ,

Kurucu Ortak 

Tuğba Oğan
TSPB,

Kurumsal İletişim Müdürü
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Dr. Alp Keler, CFA
Başkan
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

19 KASIM 2019

1.
 G

Ü
N

08.00 - 09.00 Kayıt ve İkram

09.00 - 09.30 Hoşgeldiniz Konuşmaları

10.30 - 10.40 Ara

10.40 - 11.10 Kitap İmzalama Etkinliği

Tom Goodwin
“Dijital Darwinizm”

09.30 - 10.30 Ana Konuşmacı

Tom Goodwin
İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Zenith Media

SPONSORLUĞUNDA

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

Ali Fuat Taşkesenlioğlu
Başkan 
Sermaye Piyasası Kurulu

Prof. Dr. Göksel Aşan
Başkan
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi
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10.40 - 11.40 Panel 2: CEO’lara Kulak Verin: Teknolojinin Dönüştürdüğü Piyasalarda 
Hayatta Kalmanın İpuçları

Moderatör
Aykut Sarıbıyık
İş Geliştirmeden Sorumlu GMY
Devexperts

Konuşmacı
Baturalp Candemir
Genel Müdür
TEB Yatırım

Konuşmacı
Tankut Taner Çelik
Genel Müdür
Ziraat Portföy

Konuşmacı
Michael Babushkin
Kurucu ve CEO
Devexperts

Konuşmacı
Tsachi Galanos
Kurucu Ortak ve CEO
Bookmap Ltd.

SPONSORLUĞUNDA

10.40 - 11.40  Panel 1: Finans Merkezine Dönüşümün Hikayesi

Moderatör
Mark Howarth
Piyasa Yapısı ve Stratejisi 
Direktörü
Bloomberg

Konuşmacı
Dr. Serkan Yüksel
İstanbul Finans Merkezi Daire 
Başkanı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi

Konuşmacı
Farah Jaafar-Crossby
CEO
Labuan Uluslararası İş ve Finans 
Merkezi (IBFC)

Konuşmacı
Yousuf Al-Jaida
CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi
Katar Finans Merkezi



sermayepiyasalarikongresi.org.tr32

10.40 - 11.40  Panel 3: Çeşitlilik ve Ekonomiye Yansıması

Moderatör
Berrin Kuleli
Kurucu Ortak ve Genel Müdür, 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman
Piramit Danışmanlık - KAGİDER

Konuşmacı
Zehra Öney
Kurucu Ajans Başkanı, Kurucu 
Başkan,
360+Media Interactive - 
Teknolojide Kadın Derneği

Konuşmacı
Hale Yıldız
İşe Alım Uzmanı
Michael Page

Konuşmacı
Dr. Gülden Türktan
Kurucu Başkan / Türkiye Başkanı 
/ Onur Kurulu Üyesi, Geçmiş 
Dönem Başkanı ve Kurucu Üyesi,
W20/ Uluslararası Kadın Forumu 
(IWF)/ KAGİDER

Konuşmacı
Yiğit Oğuz Duman
Kurucu, YK Üyesi
Duman Danışmanlık - Yönetim 
Kurulunda Kadın Derneği

Konuşmacı
Aybek Kök
Genel Müdür Yardımcısı
Alternatif Yatırım Menkul Değerler

Konuşmacı
Dr. Ayşegül Kayaoğlu
Öğretim Üyesi,
İTÜ Ekonomi Bölümü

SPONSORLUĞUNDA

11.40 - 11.50 Ara
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11.50 - 12.50  Panel 4: Topluma Daha İyi Hizmet Eden Bir Finans Endüstrisi Yaratmak

Moderatör
Albert Krespin
Başkan, Genel Müdür
CFA Society Istanbul, Deutsche 
Securities Menkul Değerler A.Ş.

Konuşmacı
Şule Topçu Kılıç
Altyapı ve Enerji, Türkiye Ülke 
Başkan Vekili
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

Konuşmacı
Barış Öney
Türkiye Temsilcisi, Kurucu ve 
Yönetici Ortak
EMPEA, Globalturk Capital

Konuşmacı
Ertunç Tümen, CFA
Pazarlama ve Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

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

SPONSORLUĞUNDA

11.50 - 12.50  Panel 5: Menkul Kıymetleştirme Büyümenin Finansmanının Çözümü Olabilir mi?

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

Konuşmacı
Zeynel Korhan Bilek
Hazine ve Sermaye Piyasaları 
Yönetimi Direktörü
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş

Konuşmacı
Yaman Polat
Denetim Hizmetleri Ortağı 
ve Finansal Hizmetleri 
Endüstrisi Lideri
Deloitte Türkiye

Konuşmacı
Atila Yanpar
Genel Müdür Yardımcısı
Aktifbank

Konuşmacı
Seçil Kızılkaya Yıldız
Genel Müdür Yardımcısı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım 
Bankası

SPONSORLUĞUNDA
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13.50 - 14.00 Ara

12.50 - 13.30 Ara

11.50 - 12.50  Panel 6: Tecrübeli Gençler

Moderatör
Eray Yüksek
Kurucu
Tomorrowism

Konuşmacı
Levent Hatay
Kurucu
Levent Hatay Danışmanlık

Konuşmacı
Ayşegül Dicle Aydın
Kurucu ve Yönetici Ortak
Heidrick & Struggles Türkiye

Konuşmacı
Servisîmin Cömert
Yönetim Kurulu Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar 
Derneği

SPONSORLUĞUNDA

13.30-13.50 Ana Konuşmacı

Moderatör
Gökhan Seçkin
Kurucu Ortak & CEO
Kimlic Blockchain

Konuşmacı
Changpeng Zhao
Kurucu & CEO
Binance
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 14.00 - 15.00  Panel 7: 100 Artık Yeni 60

Moderatör
Noyan Doğan
Yazar
Hürriyet Gazetesi

Konuşmacı
Olgun Küntay
Başkan ve İcra Kurulu Üyesi
AXA Hayat ve Emeklilik

Konuşmacı
Uluç İçöz
Direktör
USHAŞ Uluslararası Sağlık 
Hizmetleri A.Ş.

Konuşmacı
Mustafa Akmaz
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Üyesi
Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.

Konuşmacı
M. Selim Yazıcı
Genel Müdür
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

SPONSORLUĞUNDA

PROGRAM

 14.00 - 15.00  Panel 8: Finansal Risklerin Yönetimi ve Geleceği

Moderatör
Doç. Dr. Recep Bildik
Araştırma ve İş Geliştirme Müdürü
Borsa İstanbul A.Ş.

Konuşmacı
Cem Akan
Genel Müdür
Alarko Carrier

Konuşmacı
Banuhan Yürükoğlu
CFO
Akiş GYO

Konuşmacı
İbrahim Taşdoğan
Genel Müdür Yardımcısı
İntegral Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş

Konuşmacı
Emin Alper Karaçar
Teknoloji Danışmanlığı Lideri ve 
Kamu Sektör Lideri, Danışmanlık 
Bölümü Şirket Ortağı
KPMG Türkiye

Konuşmacı
Fidan Sevilmiş
Genel Müdür
Koç Fiat Kredi A.Ş.

SPONSORLUĞUNDA
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SPONSORLUĞUNDA

 14.00 - 15.00  Panel 9: Paramı Yönetebiliyorum

Moderatör
İdil Dorsan
Kurumsal İletişim Direktörü 
Güneydoğu Avrupa
Visa Inc.

Konuşmacı
Sezai Hazır
Başkan
Habitat Derneği

Konuşmacı
Hansın Doğan
Stratejik Ortaklıklar ve Özel Sektör 
Yöneticisi
Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı

Konuşmacı
Prof. Dr. Emre Erdoğan
Bölüm Başkanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü

15.00 - 15.10 Ara

15.10 - 15.30  Ana Konuşmacı

Tarkan Maner
President and Chief Commercial Officer
Nutanix

15.40 - 16.40  Panel 10: Borsa İstanbul Grubu Yol Haritası

Moderatör
Erhan Topaç
Başkan Vekili
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Konuşmacı
Gökhan Elibol
Genel Müdür Vekili ve Yönetim 
Kurulu Üyesi
Takas İstanbul

Konuşmacı
Mehmet Gönen
Genel Müdür Yardımcısı
Borsa İstanbul A.Ş

Konuşmacı
Ekrem Arıkan
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Üyesi
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
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SPONSORLUĞUNDA

15.40 - 16.40  Panel 11: Konuşmasak Olmazdı: Kripto Para ve Tokenization

Moderatör
Gökhan Seçkin
Kurucu Ortak & CEO
Kimlic Blockchain

Konuşmacı
Philipp Peiper
Kurucu ve CEO
SWARM

Konuşmacı
Özgür Güneri
Genel Müdür
BTCTurk 

Konuşmacı
Mathieu Cottin
İş Geliştirme Direktörü ve Kurucu
Tokeny Solutions

Konuşmacı
Mehmet Taylan
Genel Müdür Yardımcısı
A1 Capital Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.

15.40 - 16.40  Panel 12: Senin Hayalin Ne?

Moderatör
Erol Lengerli
Kurucu Ortak
TRangels Melek Yatırım Ağı

Konuşmacı
Doç. Dr. Mehmet Erçek
Öğretim Üyesi
İstanbul Teknik Üniversitesi 
İşletme Mühendisliği Bölümü

Konuşmacı
Mehmet Ali Ersarı
Genel Müdür
AK Portföy Yönetimi

Konuşmacı
Dr. Aydın Öztunalı
CEO
KFD Danışmanlık

Konuşmacı
Kerim Türe
Kurucu, CEO
Modanisa.com

Konuşmacı
Onur Yurtsever
Kurucu Ortak
Smart Advice Finansal Teknolojiler

16.40 - 16.50 Ara
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16.50 - 17.50  Panel 13: TL Referans Faiz Uygulaması ve Yansımaları

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

Konuşmacı
Alper Tanyer
Likidite Yönetimi Müdürü
Akbank T.A.Ş.

Konuşmacı
Doruk Küçüksaraç
Piyasalar Genel Müdürü
Merkez Bankası

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

Konuşmacı
Serkan Aşkar
Genel Müdür Yardımcısı
İstanbul Takas ve Saklama 
Bankası A.Ş.

SPONSORLUĞUNDA

16.50 - 17.50  Panel 14: Çevik Dönüşüm: Hızlı ve Öfkeli Etkili

Moderatör
Emre Kara
Kurucu Eğitmen, Danışman
Proludus Eğitim ve Danışmanlık

Konuşmacı
Mustafa Türedi
Dijitalleşmeden Sorumlu Grup 
Müdürü
Metro Market Türkiye

Konuşmacı
Sevil Kayaş Yılmaz
Yetenek Stratejisi ve Gelişimi 
Direktörü
Vodafone Türkiye

Konuşmacı
Ali Yalçın
Alan Lideri
T. İş Bankası

Konuşmacı
Ayşegül Dicle Aydın
Kurucu ve Yönetici Ortak
Heidrick & Struggles Türkiye
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16.50 - 17.50  Panel 15: Vatandaşlık Temel Geliri; Kaçınılmaz Gelecek mi?

Moderatör
Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu
Kurucu ve YK Başkanı
Vatandaşlık Temel Geliri 
Araştırma Geliştirme Kültür ve 
Yayma Derneği

Konuşmacı
Christian Tod
Yönetmen, “FREE LUNCH 
SOCIETY” Filmi

Konuşmacı
Lena Stark
Temel Gelir Savunucusu, Kurucu
BIEN (Temel Gelir Dünya Ağı) 
İsveç, “Mission Possible 2030”, 
İsveç Temel Gelir Partisi

Konuşmacı
Prof. Dr. Özer Ertuna
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi

Konuşmacı
Korkmaz İlkorur
Ekonomist

18.10 - 19.30  Film Gösterimi ve Yönetmenle Söyleşi

• Filmin Yönetmeni, Ekonomist Dr. Christian TOD ile Söyleşi

• Söyleşi Oturumu Yönetimi: Dr. Ali Mutlu KÖYLÜOĞLU

PROGRAM

17.50 - 18.10 Ara
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10.45 - 11.45  Panel 16: Finansal Piyasalardaki Dönüşüm ve Türkiye

Moderatör
Mark Howarth
Piyasa Yapısı ve Stratejisi 
Direktörü
Bloomberg

Konuşmacı
Ed Parker
EMEA Ülkeleri Direktörü
Fitch Ratings

Konuşmacı
Robin Brooks
Genel Müdür ve Baş Ekonomist
Uluslararası Finans Enstitüsü

Konuşmacı
Zeynep Yenel
Yönetim Direktörü
Goldman Sachs

SPONSORLUĞUNDA

10.30 - 10.45  Ara

20 KASIM 2019

08.00 - 09.30  Kayıt ve İkram

09.30 - 10.30  İhtiyaç Haritası

Moderatör
Esra Arslan
Yönetim Kurulu Üyesi
İhtiyaç Haritası, Inogar, InogarArt

Konuşmacı
Dr. Ali Ercan Özgür
Kurucu Ortak
Idema, İhtiyaç Haritası, Inogar, 
InogarArt, Sanat Mahal

Konuşmacı
Mert Fırat
Oyuncu, Kurucu Ortak
İhtiyaç Haritası, Inogar, InogarArt, 
Moda Sahnesi, Sanat Mahal, 
DasDas

2.
 G

Ü
N
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10.45 - 11.45  Panel 17: Dönüşümün 3 Atlısı

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

Konuşmacı
Ali Kırali
Genel Müdür
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.

Konuşmacı
Ahmet Şimşek
Başkan
T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Koordinasyon 
Dairesi

Konuşmacı
İbrahim Öztop
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Üyesi
Türkiye Kalkınma ve Yatırım 
Bankası

10.45 - 11.45  Panel 18: Dönüşümün Sancıları: Göç, İklim Değişikliği, Gelir Adaletsizliği, 
Jeopolitik Gelişmeler

Moderatör
Bekir Ağırdır
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Üyesi
KONDA Araştırma ve Danışmanlık 
A.Ş.

Konuşmacı
Doç. Dr. Barış Karapınar
5. Değerlendirme Raporu Ana 
Yazarı
Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC)

Konuşmacı
Prof. Dr. Raziye Selim
İşletme Mühendisliği Öğretim 
Üyesi, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 
Araştırmacısı,
İTÜ

Konuşmacı
Damla Taşkın
Yetkinlik Programları Müdürü
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü

Konuşmacı
Vikas Aggarwal
Gelişmekte Olan Ülkelerden 
Sorumlu Kamu Politikaları 
Başkanı
ACCA

11.45 - 12.00  Ara
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12.00 - 13.00  Panel 20: İnsanın En İyi Versiyonu

Moderatör
Abdurrahman Özciğer
Yönetici Koçu, Mentor, Eğitmen, 
Danışman
Öze Koçluk Mentorluk Eğitim 
Danışmanlık

Konuşmacı
Prof. Dr. Sinan Canan
Eğitimci, Yazar
AçıkBeyin Eğitim Kurucusu 
& Üsküdar Üniversitesi 
Nöropazarlama Bölüm Başkanı

Konuşmacı
Prof. Dr. Zuhal Baltaş
Kurucu Ortağı, Kurucu
Baltaş Grubu , Nudge Network

Konuşmacı
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın
Şair, Güftekâr, Mûsıkîşinas, Teolog, 
Filozof, Hattat
Bilim Adamı, Beyin Cerrahı, 
Düşünür, Edib

Konuşmacı
Elshan Guliyev
Yönetim Kurulu Başkanı
Invest AZ Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş.

12.00 - 13.00  Panel 19: Etki Amaçlı Yatırım: Yeni Bir Moda mı Yoksa Kazançlı Bir İş Modeli mi?

Moderatör
Prof. Dr. Cem Avcı
Öğretim Üyesi, İnşaat Mühendisliği 
Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi

Konuşmacı
Aslı Selçuk
Başkan, Yatırımcı İlişkileri Müdürü
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği, 
Ford Otosan

Konuşmacı
Gülçin Salıngan
Direktör Yardımcısı
Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP), İstanbul 
Uluslararası Özel Sektör ve 
Kalkınma Merkezi (IICPSD)

Konuşmacı
Hüseyin Gayde, CFA
Hisse Senedi Portföy Yönetimi 
Bölümü Müdürü
İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Konuşmacı
Delphine Riou
Sürdürülebilirlik Araştırmaları 
Direktörü
BNP Paribas Asset Management

Konuşmacı
Tayfun Özkan
CFO
Türk Kızılayı

SPONSORLUĞUNDA
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12.00 - 13.00  Panel 21: Erken Sanayisizleşme: Küresel Ekonomik Gelişimin Önündeki 
Yeni Tehdit

Moderatör
Ç. Emrah Öngüt
İmalat Sanayii Dairesi Başkanı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı

Konuşmacı
Burcu Ünüvar
Ekonomik Araştırmalar Müdürü
TSKB

Konuşmacı
Prof. Dr. Erkan Erdil
Öğretim Üyesi
ODTÜ TEKPOL (Bilim ve Tekonoloji 
Politikaları Araştırma Merkezi) ve 
İktisat Bölümü

Konuşmacı
Prof. Dr. Erinç Yeldan
Dekan, İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi
Bilkent Üniversitesi

Konuşmacı
Prof. Dr. Kamil Yılmaz
Öğretim Üyesi, Ekonomi Bölümü
Koç Üniversitesi

13.00 - 13.40  Ara

13.40 - 14.00  Ana Konuşmacı

Levent Çakıroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Koç Holding A.Ş.

14.00 - 14.10  Ara
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SPONSORLUĞUNDA

14.10 - 15.10  Panel 22: Dijital Çağda İslami Finans Sektörünün Dönüşümü: Fırsatlar ve Riskler

Moderatör
Ömer Çekin
Uygulama III Daire Başkanı
BDDK

Konuşmacı
Fatih Kazan
Kıdemli Teknik Uzman ve Başkan 
Yardımcısı Danışmanı
İslam Kalkınma Bankası

Konuşmacı
Khalid Howladar
Genel Müdür ve Kurucu
Acreditus

Konuşmacı
Mohammad Farrukh Raza
CEO, IFAAS; Kurucu
IFIN

14.10 - 15.10  Panel 23: Kredilere Alternatifin Etkinleştirilmesi: Borçlanma Aracı 
İhraçlarında Piyasanın Yönü

Moderatör
Poyraz Koğacıoğlu
Kurumsal Finansman - Yönetici 
Direktör
TSKB

Konuşmacı
Müfit Arapoğlu
Ortak Avukat, Sermaye Piyasaları 
Grup Başkanı
BASEAK Hukuk Firması

Konuşmacı
Onur Aksoy
Sermaye Piyasalarından Sorumlu 
Müdür
TSKB

Konuşmacı
Şule Topçu Kılıç
Altyapı ve Enerji, Türkiye Ülke 
Başkan Vekili
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

Konuşmacı
Barış Keskin, CFA
Sabit Getirili Portföy Yönetimi 
Müdür Yardımcısı
İş Portföy Yönetimi

Konuşmacı
Bora Kıraç
CFO
Palmet Enerji A.Ş.

SPONSORLUĞUNDA
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14.10 - 15.10  Panel 24: Dönüşüm Ekonomisinin Müşterileri

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

Konuşmacı
Kürşat Alparslan
Danışman
Tradesoft

Konuşmacı
Alexander Wallin
CEO
Sprinkle Group

Konuşmacı
Stefan Zeiselmaier
CEO
ECE Türkiye

Konuşmacı
Derya Matraş
Türkiye Ülke Direktörü
Facebook

SPONSORLUĞUNDA

15.20 - 15.40  Ana Konuşmacı

Temel Güzeloğlu
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
QNB Finansbank

15.40 - 15.50  Ara

15.10 - 15.20  Ara
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SPONSORLUĞUNDA

15.50 - 16.50  Panel 25: Aracılık İşlemlerinde Teknoloji; Platformların Dünü, Bugünü, Yarını

Moderatör
Fırat Gürler
Ülke Direktörü, Genel Müdür
Devexperts Teknoloji Yazılım 
Geliştirme A.Ş.

Konuşmacı
Fatih Yeğenoğlu
Genel Müdür
InvestAZ Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.

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

Konuşmacı
Bhaskar Prabhakara
Genel Müdür
WeInvest

Konuşmacı
Burak Arslanpay
Trade Ürünleri Genel Müdür 
Yardımcısı
İnfina Yazılım

15.50 - 16.50  Panel 26: Toplum 5.0: İnsan Odaklı Endüstrileşme

Moderatör
Sinan Oymacı
BHT Danışmanı, Yazar
Endüstri Yüksek Mühendisi

Konuşmacı
Burak Aydın
Genel Müdür
SabancıDx

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

Konuşmacı
Prof. Dr. Alp Üstündağ
Veri Mühendisliği ve İş Analitiği 
Anabilim Dalı Başkanı / Genel Müdür
İstanbul Teknik Üniversitesi - 
Navimod İş Analitiği Çözümleri

Konuşmacı
Prof. Dr. B. Aykut Arıkan
Kurucu Ortak
Universal & Partners
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15.50 - 16.50  Panel 27: Finansal Sistem ile İlgili Yanlış Giden Ne? Ne Yapılabilir?

Moderatör
Prof. Dr. Vedat Akgiray
Boğaziçi Üniversitesi

Konuşmacı
Dr. Oğuzhan Karakaş
Kıdemli Öğretim Üyesi
Cambridge Üniversitesi

Konuşmacı
Prof. Dr. Ümit Gürün
Texas Üniversitesi

16.50 - 17.50  Ara

17.00 - 18.00  Panel 28: Türkiye’nin Dönüşümünün Politika Yapıcıları

Moderatör
Dr. Alp Keler, CFA
Başkan
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Konuşmacı
Prof. Dr. Göksel Aşan
Başkan
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi

Konuşmacı
Arda Ermut
Başkan
T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi

Konuşmacı
Dr. Ali Taha Koç
Başkan
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi

Konuşmacı
Doç. Dr. Salim Atay
Başkan
T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi

18.00  Kapanış
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Eğitim 1: Keşke Varant Alsaydım!

10.40 – 11.40

Eğitmen 
Serhat Devecioğlu
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Müdür, Hazine ve Portföy Yönetimi 

Eğitim 2: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

10.40 – 11.40 

Eğitmen 
Kerem Aksoy
Borsa İstanbul A.Ş.
Servis Yöneticisi

Eğitim 3: Kalk’ın! Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelere Kalkınma İktisadı 
Penceresinden Bakış

10.40 – 11.40

Eğitmen 
Burcu Ünüvar
Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.
Ekonomik Araştırmalar Müdürü

Eğitim: Yatırımcı Davranışları ve Bilinçli Yatırım Fonu Seçimi

10.40 – 11.40

Eğitmenler 
Erdoğan Onur Duygu
Odeabank
Grup Müdürü

Zeynep Yıldırım Tunçer
Odeabank
Müdür Yardımcısı

Eğitim 4: BES’te Hangi Fonu, Nasıl Seçmeli?

11.50 – 12.50

Eğitmen 
Can İşözen
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Bölüm Yönetmeni, Yatırım Danışmanlığı ve Yurtiçi Satış Bölümü

EĞİTİMLER
19 KASIM 2019
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Eğitim 5: Piyasada Fırsatları Okuma ve Stratejinin Rolü

11.50 – 12.50 

Eğitmen 
Eda Karadağ
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Araştırma Uzmanı

Eğitim 6: Bitcoin, Blokzincir ve Kullanım Alanları

11.50 – 12.50 

Eğitmen 
Onur Gözüpek
BtcTurk
Danışman

Eğitim: 20 Doğru Bilinen Yanlış!

11.50 – 12.50

Eğitmen 
Belgin Maviş
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Eğitim 7: Varlık Yönetiminde; VİOP, Uluslararası Piyasalar ve Kaldıracın Doğru Kullanımı

14.00 – 15.00 

Eğitmenler 
Çağan Atlan
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türev İşlemler Satış Müdürü

Özgür Hatipoğlu
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Araştırma Müdürü

Eğitim 8: Parasını Yöneten Hayatını Yönetir

14.00 – 15.00 

Eğitmenler 
Attila Köksal, CFA
ÜNLÜ & Co, Yönetim Kurulu Üyesi
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), Başkan

Dr. Yasemin Demirdağ
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)
Genel Sekreter
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Eğitim 9: Bitcoin mi Dedin? Bitcoin (kripto paralar) Hakkında Stand-up

14.00 – 15.00

Eğitmen  
Ali Perşembe
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Eğitim: Borsa’da Seçicilik ve Zamanlama

15.00 – 16.00 

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

Eğitim 10: Algolab – Algoritmik İşlem Stratejileri Oluşturma

15.40 – 16.40 

Eğitmen 
Mehmet Akif Yıldıztekin
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Yönetmen

Eğitim 11: Gençliğin Geleceği (Fütürist Bir Bakış)

15.40 – 16.40 

Eğitmen 
Emrah Kaya
Youtholding
CEO

Eğitim 12: Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları Sicil ve Eğitim Süreçleri Hakkında 
Bilmeniz Gerekenler

15.40 – 16.40 

Eğitmenler
Emine Erbaş
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
Eğitim ve Kurumsal İletişim Müdürü

Levent Hanlıoğlu
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
Lisanslama Sınav ve Sicil Müdürü
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Eğitim: Harçlık Oyunları

16.00 – 18.00 

Eğitmen  
F. Fatih Görünü
Habitat Derneği
Finansal Bilinç Programı Eğitim Koordinatörü

Eğitim 13: Piyasa Psikolojisi, Trading Disiplini ve Sentiment Algo ile Teknik Analize
Yeni Bir Bakış

16.50 – 17.50 

Eğitmenler
Güray Nur
Zephlex
Kurucu Ortak

Recep Tümay Şahin
Zephlex
Kurucu Ortak

Eğitim 14: Dönüşen “Marka Bilinirliği” ve Marka İletişiminde Sürdürülebilirlik

16.50 – 17.50 

Eğitmen  
Mehmet Emin Örge
Innocean Worldwide Türkiye
Yönetici

Eğitim 15: MKK Katma Değerli Hizmetleri ve Dijital Şirket Uygulamaları

16.50 – 17.50 

Eğitmenler  
Özgür Bülbül
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Direktör

Gökhan Karel
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Direktör
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Eğitim 16: Algoritmik İşlemler

10.45 – 11.45 

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

Eğitim 17: Bireysel Yatırımcı İçin Teknoloji Rehberi: Bu Piyasada Hayatta Kalmak İçin
Bilinmesi Gereken Yazılımlar, Ürünler ve Servisler

10.45 – 11.45 

Eğitmenler
Tunç Şatıroğlu
KanalFinans.com
Kurucu

Aykut Sarıbıyık
Devexperts
İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Eğitim 18: Katılım Esaslı Fonların Gelişimi ve Sektördeki Yeni Ürünler

10.45 – 11.45 

Eğitmen
Bora Doğanay
KT Portföy Yönetim A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Eğitim 19: Yatırıma Nasıl Karar Verilir? Döviz mi? Altın mı? Borsa mı?

12.00 – 13.00 

Eğitmen 
Ethem Umut Beytorun
Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurumsal Finansman Müdürü

Eğitim 20: Borsa’da Satır Aralarının Önemi

12.00 – 13.00 

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

EĞİTİMLER
20 KASIM 2019
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Eğitim 21: Sermaye Piyasaları Verileri ve e-VEDO Sistemi

12.00 – 13.00 

Eğitmenler
Dr. Özgür Uysal
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Direktör

Setenay Yağanoğlu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Baş Uzman - Veri Depolama ve Veri Analizi Takım Lideri

Eğitim 22: Algoritmik İşlemde Kritik Noktalar

14.10 – 15.10

Eğitmen 
Emre Onursal
Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Aracılığı Müdürü

Eğitim 23: CFA Programı Tanıtımı

14.10 – 15.10 

Eğitmen 
İlke Takımoğlu Homriş, CFA
CFA Society İstanbul
Direktör

Eğitim 24: Veri Bilimci: Para Dedektifi

14.10 – 15.10 

Eğitmen 
Dr. Ahmet Melih Selçuk
Komtaş /Analythinx
Baş Veri Bilimci

Eğitim 25: Tüm Yönleriyle Yurtdışı Piyasalarda Yatırım

15.50 – 16.50 

Eğitmenler 
Musa Ufuk Özdoğan
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü

Güven Baykuş
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Yurtdışı Piyasalar Bölüm Müdürü
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Eğitim 26: TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu)

15.50 – 16.50 

Eğitmen 
Emre Koçbey
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Direktör

Eğitim 27: Fintech Dünyası ve Bankacılığa Etkileri

15.50 – 16.50 

Eğitmen 
Sait Şener 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü

Eğitim 28: Sermaye Piyasalarında Yönelimler

17.00 – 18.00 

Eğitmen 
Dilan Pamir
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Müdür, Sermaye Piyasaları Danışmanlığı, Yatırım Bankacılığı

Eğitim 29: Blockchain Teknolojisine Giriş

17.00 – 18.00

Eğitmen 
Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar
Bahçeşehir Üniversitesi, Blockchain Araştırma ve Uygulama Merkezi
Direktör
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PANELLER

TOM GOODWIN:
Herkese günaydın. Beni konuşmacı olarak davet etitğiniz için çok teşekkür ederim. Burası müthiş 
bir şehir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Akbank’a bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür 
ederim. Tarihsel olarak İstanbul’un Doğu ile Batı arasında, her zaman bir kavşak olduğunu dü-
şünüyorum. Teknoloji coğrafyayı daha az önemli hale getiriyor. Teknoloji değişim için inanılmaz 
bir unsur. Ve gerçek kavşak şimdi geleceğe karşı geçmiş. İstanbul’un ve Türkiye’nin bu geçişten 
yararlanabilmek üzere son derece iyi bir iyi konumda olduğuna inanıyorum. Sunumumda tek-
nolojinin neyi mümkün hale getirdiğinden bahsedeceğim. 

Sunumumda innovasyon, yıkıcılık, dönüşüm ve dijital kelimelerini kullanıyorum, Teknoloji ve ya-
ratıcılık ile toplum arasında her zaman inanılmaz bir ilişki olmuştur. 1851 yılında asansörün icat 
edilmesi, gökdelenlerin yapılmasını mümkün kıldı. Asansörün icat edilmesi toplumun ve şehirle-
rin yapısını değiştirirken, daha önce yapmayı hayal ettiğiniz şeyleri yapmanıza da izin verdi.

Bilgisayar destekli tasarımın mümkün hale gelmesiyle birlikte de, daha önce hiç görmediğimiz 
binaları inşa edebildik. Birisinin Instagram hesabında arka plan öğesi olarak yer alacak bir yapı 

ANA KONUŞMACI: TOM GOODWIN
19 Kasım 2019

SPONSORLUĞUNDA



sermayepiyasalarikongresi.org.tr58

inşa etmek için 250 milyon dolar harcamanız gerekebiliyor. Birinin sosyal medya hesabında iyi 
görünmesi dışında tamamen anlamsız bir yapı olabiliyor. Teknoloji, mimarlık ve inşaat sektörlerini 
heyecan verici hale getirdi. İş dünyası içinde yer aldığımız süre boyunca inanılmaz miktarda veri 
yaratıldığını gördük, internetin dönüştürücü olduğunu gördük. Artık cebimizdeki akıllı telefonla-
rımızla inanılmaz bir işlem gücüne ve bilgiye sahibiz. Ancak yine de şirketlerin şu anda işlerini 
yapmaktan dolayı heyecan duyan insanlarla dolu olduğunu göremiyorum. İş dünyasında birçok 
insanın kafalarını kuma gömdüğü hissine kapılıyorsunuz. İnternetin ne anlama geldiğini düşün-
mek zorunda kalmayacak kadar uzun süre hayatta kalmayı umuyorlar. Ve bunu değiştirmek için 
buradayım.

İnternet ve akıllı telefonlar, eğitim, perakende, yönetişim ve finans için inanılmaz şeyler sunu-
yor. Biraz daha heyecanlanmamız gerek. Sunumum boyunca beden dilinizi değiştirmeyi, değişim 
hakkındaki hislerinizi değiştirmeyi ve biraz daha heyecanlanmanızı, biraz daha iyimser olmanızı 
umuyorum. Bunun gibi küçük örnekler bile, perakende satış deneyiminin nasıl görünebileceğini 
göstermektedir. Böyle bir deneyim yaratabilirseniz, Amazon gibi sıkıcı bir şeye tahammül etmeniz 
gerekmez, eğer böyle hissettiren, dokunaklı, kişisel hissettiren bir deneyim yaratabilirseniz. Bir 
tatil rezervasyonu yaptırmanın, birinin tasarımın gücü ve empatinin gücü ile gerçekten heyecan-
landığı, baştan çıkarıcı hissettirmesi için bir neden yoktur. Bunların hepsi şimdi mümkün, artı-
rılmış gerçeklik gözlüklerine ihtiyacımız yok, yapay zekâya ihtiyacımız yok, 5G’ye ihtiyacımız yok.  
İyimser ve heyecanlı insanlara ihtiyacımız var. 

Bu yüzden bugün bu sunumda, size 3 farklı bölümden bahsedeceğim. Size şimdi değişen dünyayla 
ve şu andaki rolümle ilgili biraz bilgi vereceğim. Yıkıcı yenilikten bahsedeceğim.
Size kısa bir video göstereceğim.

Dijital dönüşüm bir insan çabasıdır, paranoyaklaşmadan teknolojiyi anlamak gelir. Bu yüzden işi-
min önemli bir parçası dünyaya bakmak ve neyin değiştiğini görmek, çünkü birçok şey değişti. 
Birçok şey değişirken aslında nelerin değişmediğini de düşünmek gerekiyor. Yaklaşık 4 hafta 
önce Milano’da iken yemek getiren uygulamaların artık tamamen yeni bir işçi sınıfı yarattığının 
farkına vardım. Her yerde cep telefonlarının yükselişini görüyorsunuz. 3 hafta önce Manila’da iken 
tüm sosyal ve ekonomik yapılara sahip insanların telefonların etrafında toplandığına şahit oldum. 
2 hafta önce New York’ta iken caddenin her yerinde paketlerin olduğunu fark ettiniz. Çünkü e-ti-
caret sektörünün ihtiyaç duyduğu altyapıyı henüz inşa edemedik. Her yerde büyük harflerin yük-
seldiğini fark ediyorsunuz. Bu harfler insanların Instagram’da fotoğraflarını çekebilmeleri için var. 

Bugünlerde dünyada ne yaparsanız yapın müşteri geribildirimi anketlerini görüyorsunuz. Yeni İs-
tanbul Havaalanında veya Oakland’da bir tuvaletin çıkışında deneyiminizi ölçmenizi isteyen anket-
lerle karşılaşıyorsunuz. Ancak hala birçok şey değişmedi. Şu anda bu salonda bulunan izleyicilerin 
çoğu 3D printer ile basılmış bir evde yaşamıyor. Otonom bir araçla buraya gelmediniz. Yine 3D 
bardaktan kahve içmediniz. Dünyada hala birçok kitapçı var, hala trafik sıkışıklığı var. Dünya hala 
daha önce olduğu haline çok benziyor.

İşimin diğer bir kısmı ise neyin değişip neyin değişmediğine bakmak. Çünkü biz teknolojiyi saplantı 
haline getirme eğilimindeyiz. Fakat aslında o kadar da değişmiyor. Sanal gerçeklik gözlükler çok 
iyi görünüyor. Hediye olarak verilse heyecan duyarsınız ama, çok da dünyayı değiştirme gücüne 
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sahip olduğunu düşünmüyorum. Chatbot gibi şeylerin her şeyi değiştireceği düşünülmüştü. An-
cak, aslında müşteri hizmetlerinin insanlar tarafından verildiği durum kişiler tarafından daha 
sıcak bulunuyor. Akıllı hoparlörlerin de markalarla olan ilişkimizi değiştireceğini ya da bir şeyleri 
satın alma şeklimizi değiştireceğini düşünüyoruz ama dünya ile ilgili çok az şey değiştirdiler. 

Aslında, dünyayı temelden değiştirenler çok da eğlenceli olmayan şeyler. Örneğin online satın 
almanın yaygınlaşmasının perakendeciler için büyük dönüşüm getiren etkileri vardır. Çünkü bu 
şekilde çok daha fazla para kazanabilirler. İnternetten bir şeyler satın aldığınızda, kredi kartı bil-
gilerinizin tarayıcınızda saklanması seçiminiz, bankanızla çok farklı bir ilişkiniz olduğu anlamına 
gelir. Bu değişikliklerden çok az insanın bahsediyor çünkü VR kulaklığı kadar şık görünmüyor. 

Çoğu insan çok da büyük yatırımlar gerektirmeyen deneyimleri satın alma isteğinde. Değişimin 
dağılımına bakmak çok önemli. En önemli değişimin teknolojiden kaynaklanan değişim olduğunu 
düşünüyorum. Aynı zamanda bunun insanları etkileme düzeyine de bakmak gerekiyor. 5G teknolo-
jisini, yapay zekayı, otonom araçları, blok zincirini ve 3D baskı teknolojisini anlamaya düşünmeye 
ihtiyacımız var. 

Şu anda ekranda sizlere göstermiş olduğum üzere Birleşik Krallık’taki bir halk kütüphanesindeki 
bir ekranda farklı bir sayfaya geçmek üzere bir çocuk dokunmaya çalışıyor ve ekranın dokunmatik 
bir ekran olmadığını görünce hayal kırıklığına uğruyor. Bugün gençler hayal kırıklığı dolu bir çağda 
büyüdüklerini fark ediyor. Kişilerin beklentileri, hayalleri ve istekleri daha hızlı değişiyor. Burada 
ise Rusya’da bir süpermarketi görüyorsunuz. Burada Instagram’da takipçi ve beğeni satın alabi-
leceğiniz noktalar var. Teknoloji ile bağlantı kurma şeklimiz değişse de doğrulama, ait olma, 
popüler hissetme ve bağlılık gibi temel insani değerlerin değişmediğini görüyorum. Bu yüzden 
çeşitli yayınlar yazarak, kongrelere katılarak çeşitli sorular sormak istiyorum. Bu tartışmalar ve 
paylaşımlar beni besliyor. Tanıdıklarımızın direksiyon başında uyumadığından nasıl emin olaca-
ğımızı anlamaya çalışıyorum. Dışarıdaki pek çok insan, değişiklikten çok korkuyor ve yeterince 
değişmeme riskini taşıyor.

Günümüzde ya girişimci olacak, ya da geride kalacaksınız. Blok zinciri teknolojisi her şeyi değişti-
recek. Anlattığım konular arasında fark, denge ve güvenceden bahsediyorum. Xenith ile çalışarak 
yapıyorum. Nesnelerin interneti kavramını nesnelerin geçişi olarak tanımlıyorum. Nesnelerin ge-
çişi, geçmişte yaşamın çok basit olduğu fikrine dayanıyor. Eskiden bir şeyi çok iyi yapan cihazlara 
sahiptik. Walkman’de müzik dinlerdik, gazete okurduk, kredi kartlarıyla harcama yapar, TV izledik. 
Bunların hiçbirinde neyin ne işe yaradığı konusunda belirsizlik yoktu. Herhangi bir güncelleme-
ye ihtiyacımız yoktu. Stokunuzun nerede tutulduğu konusunda hiçbir belirsizlik yoktu. Şimdi ise, 
değişim hızıyla başa çıkmaya başladık ve kesin olmayan bir hayatla karşı karşıya kaldık. Şimdi 
radyo dinleyebileceğiniz ve video izleyebileceğiniz, sosyal ağlara katılabileceğiniz ve bir şeyler ala-
bileceğiniz akıllı TV setlerimiz var. Çevrimiçi olanı ve çevrimdışı olanı karıştırırlar. Eskiden tek bir 
e-posta mesajına uyanırken, şimdi birçok farklı uygulamadan gelen eposta mesajına uyanabiliyo-
ruz. İçinde bulunduğumuz dönemde hangi iletişim aracını kullanmak konusunda düşünmek zo-
runda kalabiliyoruz. Telif haklarıyla ilgili pek çok sorunumuz var. Ancak, geleceğin daha iyi olacağı 
konusunda daha iyimser olmaya başladım. Çünkü, artık teknolojinin daha az önemli olduğunun 
farkına varacak ve insanlara ve insan davranışlarına odaklanacağız. Şu anda değişimin hızının 
öncekinden daha hızlı olduğu bir zamanda yaşadığımızı sanmıyorum. Çelik üretimi yapılmaya 
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başlanması, otomobilin keşfi ve buhar gücünün kullanılması büyük değişim yaratmıştı. Burada 
yapabileceklerimiz ile neyin mümkün olduğu, neyin yeni, neyin rahat olduğu, neyin işe yaramadığı 
ve ne ile mutlu olduğumuzla ilgili olacak.

Bir tarafta artık her şeyin farklı olduğunu söyleyen insanlar varken, diğer tarafta her şeyin aynı 
olduğunu savunan insanlar da var. Bu karmaşık dönemde insanlar hangi teknolojinin ön plana 
çıkacağını bilemediği için, hangi alana yatırım yapacağını bilemiyor. Çünkü hangi teknolojinin ne 
kadar dikkat çekici olduğunu tahmin edebilmek çok zor. İnsanlar, Facebook’a yatırım yapmak için 
çok geç kaldığından, Twitter’a da geç kaldığını düşünüyor. Kişiler, biyoteknoloji, bitcoin gibi yeni 
alanlarda mutlaka ilk yatırım yapanlardan olmak istiyor. Bunların hepsi tamamen normaldir ve 
tarihsel olarak kanıtlanmış deneyimlerdir. Aslında, nasıl hissettiğinizi anladığınızda, gelecek hak-
kında daha heyecanlı olabilirsiniz. Yeni teknolojide her zaman yaptığımız şey, onu en iyi bildik-
lerimize uygulamak.

Buhar ilk kez endüstriyel sisteme güç sağlayan su çarklarını değiştirmek için icat edildiğinde, 
sadece su çarklarını çalıştırarak suyu kaldırmak için buhar motorlarını kullandık. Yeni bir tek-
nolojiyi, mevcut iş modelinde olan bir sürece uygulama eğiliminde olabiliriz. Çünkü daha iyisini 
bilmiyoruz. YouTube’da izlediğimiz TV reklamları, şu anda dijital bankalara dönen ve geçmişte 
banka şubelerinde gördüğümüz ilanların yayınlanması şeklinde. Daha önce yaptığımız işleri ya-
pıyor onlara dijital teknoloji ekliyoruz. Şimdi ilk kez dijital teknolojileri daha önce yaptığımız işe 
uyarlamak yerine, yapmamız gerekeni yeniden tasarlamamız gerektiğini düşünüyorum. Dijital 
sonrası dönem, teknolojinin anlamı ve sonuçlarını değil, bu işten nasıl para kazandığımızı yeniden 
düşünmektir. Ve bu tamamen kitabımın konusu. Bunun çok heyecan verici bir okuma olduğunu 
düşünüyorum.

İkincisi ise yıkıcı yeniliğin gücüyle ilgili. Bu kelimeyi son zamanda neredeyse her zaman kulla-
nıyoruz. Her zaman kullanılan bir kelime de anlamını yitirmeye başlıyor. Bu teorinin isim babası 
Clayton Christensen. Ancak bu teori iPhone’u açıklayamaz, Tesla’yı açıklayamaz, Bitcoin’i açıkla-
yamaz, Facebook, Snapchat, Twitter, Google, Tinder, Vimeo’yu açıklayamaz. Bu teori dijital çağda 
yaratılmış olan hiçbir şeyi açıklamıyor. Bu yüzden benim teorim tasarım sürecine dayanıyor. Bir 
mimar görevlendirir ve ona bir şey inşa etmesini söylersek bu işe yaramaz. Tasarım yapabilmek 
için bütçe, görüş ve amaç gibi çeşitli kısıtlara ihtiyacımız var. Ve tasarımlar, zamanla daha iyi ol-
mak için bu kısıtlamayı kolektif olarak takip etmelidir. İdeal tasarıma ulaşmak için ise birlikte 
çalışmalıyız. Buna evrim hunisi diyorum.

Bir işin yapılabilmesi için geri bildirimin üstünde elimizde olan, optimum çözüme yönlendiren kri-
terleri belirlemekle ilgilidir. Dünyanın ilk taşınabilir müzik çaları, son derece ağır, pahalı, büyük, 
pil ömrü zayıf ve ses kalitesi çok kötüydü. Ama Dünya’nın tanıdığı en iyi kişisel müzik çalardı. Bir 
kaseti geri sarmak istiyorsanız bir kalemle döndürmek zorunda kalırdınız. Bu ürün zamanla iyi-
leşti. Birçok şirket beraber çalışarak küçük, daha hafif, daha ucuz ve daha iyi pil gücüyle DOLBB 
ve DOLBC isimli ürünleri çıkardılar. Walkman’in en iyisine doğru giderken bu gelişmeyi gördük. En 
iyi Walkman çıktığı esnada en kötü Discman’in de çıkışına şahit olduk. Aslında Discman’in en kö-
tüsü bile Walkman’in en iyisinden daha ileride bir teknolojiydi. Walkman’in tasarımıyla ilgili tüm 
varsayımlar aniden farklılaştı. Şimdi bunun bir paradigma sıçraması olduğuna inanıyorum. Bu 
varsayılan kriterleri geçtik ve farklı kriterlere bakmaya başladık. Aynı ilerlemenin Discman’ler-
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de yaşandığını küçüldüklerini, daha ucuzladıklarını görüyoruz. En iyi Discman yapıldığında da en 
kötü mp3 çalarların yapıldığını görüyoruz. Tam en iyi MP3 çalar çıktığında iPhone’un çıkışını görü-
yoruz. En kötü iPhone hala en iyi mp3 çalardan daha iyi. Bu ürünlerin ortaya çıkışını gördüğünüz-
de, bunun için çalışan insanların da farklı olduğunu görüyoruz. Ürün olarak mp3 çalar tasarlayan 
insanlar yazılımdan anlamalı, insanlara bir cihaza nasıl müzik yükleyeceğini anlatmalı, hafızayı 
ve depolamayı anlamalılar. iPhone’u üreten insanlar, fikri mülkiyet ve müzik yayını yaparken ne 
olacağı konusunda tamamen farklı problemler çözmek zorunda kaldılar. Tüm cihazlar insan dav-
ranışını değiştirdi. Walkman istediğimiz yerde müzik dinlememize izin verirken, Discman hangi 
şarkıyı dinlediğimiz konusunda seçici olmamızı sağladı. Mp3 çalar, istediğimiz tüm müzikleri tek 
bir cihaza almamızı sağladı. Ve Spotify gibi bir şeydi, bu, artık müzik satın almadığımız yalnızca 
erişmek için abone olmamız anlamına geliyordu. 

Bu paradigmalar önemiydi. Ve ihtiyacınız olan uzmanların sizin düşündüğünüz şekilde düşün-
meleriydi. Bu paradigma kaymalarını tüm dünyada görüyoruz. Atlı arabaların olduğu bir devir 
vardı. Sonra at yerine motor kullandık, fabrikada yapıldığı gibi duran çok çirkin bir araba oldu. 
Daha sonra atsız taşıma çok daha ucuz bir hale geldi. Dolayısıyla da motorlu araçlar çok daha 
iyi tasarlanmaya başladı. Şimdi Tesla gibi bir şirketin etkileyici tasarımlarla elektrikli araçlar 
ürettiğini görüyoruz. Bu elektrikli araçlara sıçrama yaptırabilir. Uzun yolculuklar yapabilmek için 
insanların yolu bilmesi gerekiyordu. Teknolojinin gelişimiyle birlikte, kendi araçlarımıza sahip ol-
maya ihtiyacımız olmadığı, kendi kendine giden otonom araçlar çağına geçtiğimizi söyleyebiliriz. 
Bir zamanlar güneşle zamanı anlamaya çalışıyorduk. Sonra mekanik saatlere geçtik ve onları 
yanımızda taşıyabildik. Ve sonra LCD oldular, yine bunu yapan uzmanlar, mekanik saati yapan uz-
manlardan oldukça farklıydı. Bugün bir saatin asıl amacı, saati öğrenmek yerine taşıyan kişinin 
sosyal durumunu göstermek oldu. 

Bu paradigmaları kameralarda da gördük. Şimdi kameraları her yere yanımıza alıyoruz. İçinde 
bulunduğumuz dönemde vakit geçirmek üzere dışarı çıkmanın eskisi kadar eğlenceli olmadığını 
görüyoruz. Başkalarına göstermek üzere fotoğraf çekmeyeceksek dışarı çıkmamızın bir anlamı 
olmadığı bir dönemdeyiz. Şimdiye kadar yapılmış en iyi ürünler, zanaatlarını mükemmelleşti-
ren ustalar değil, yepyeni düşünce tarzı olan kişiler tarafından üretilmiştir. Böylece, Apple’ın 
ilk iPhone’u, dünyanın gördüğü en iyi telefon oldu, aynı zamanda Apple’ın yaptığı ilk telefon oldu. 
Tesla roadster, Tesla’nın ilk otomobiliydi ve yapıldığı sırada dünyadaki en iyi otomobili oldu. Red-
bull, Coca Cola gibi şirketlerin yaptığı varsayımlara meydan okuyarak şimdiye kadarki en karlı 
içeceklerden biri oldu. Dyson, diğer elektrikli süpürgelerin yaptığı varsayımlara meydan okuyarak 
dünyanın en başarılı elektrikli süpürgesi haline geldi. Uber, taksi endüstrisine meydan okuyarak 
dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline geldi. Yıkıcı yeniliğin çok öngörülemez olduğunun 
farkındayız. Deniz fenerlerinin gemilere GPS sisteminin gelişiyle ortadan kalkacağını öngöre-
mezsiniz. Bundan sonra ne olacağını görmek çok öngörülemez. Bu yüzden, bu şirketlerin birço-
ğunun, Tesla olup olmadığını Dyson olup olmadığını, Apple olup olmadığını, Facebook, Snapchat, 
Uber olup olmadığını bilmemiz gerekir. Bu şirketleri başarılı kılan yeni girdikleri alanda daha 
önceden deneyimlerinin olmaması oldu. Sınırlayan varsayımları göz ardı ederek çok başarılı so-
nuçlar alabilmek mümkün olabiliyor. İş dünyasında herkesin 8 yaşındaki bir yeğenini işe alarak 
iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü daha iyisini bilmeyen, aptalca soru sorma cüretini 
bulan, ne yapmaması gerektiğini bilmeyecek kadar saf olan düşüncelere ihtiyacımız var. Aslında 
uzmanlığımız bizim yeni şeyler yapmamıza engel oluyor olabilir.
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Bu yüzden sunumuma dijital dönüşüm ile devam edeceğim. Modern çağ için oluşturulmuş çok 
sayıda yeni şirketimiz var. Uber’ler, Spotify’lar, Tesla’lar, Snapchat’ler, Whatsapp’lar, çok hızlı bir 
şekilde inanılmaz derecede değerli hale geliyorlar. Bu başarının arkasında yeni teknolojileri kul-
lanarak yeni müşteri beklentileri yaratmak yatıyor. Bu alanda bulunan bir şirketin çalışanının da 
aynı şirketler gibi dijital olarak dönüşmesi gerekiyor. Dönüşümün derinliğini de düşünmek gereki-
yor. Çünkü her şirket bir soğan gibidir. Bir merkezi vardır ve altında bir katman açacak şekilde kon-
santre katmanları vardır. Bir işin özü ve iş modeli onun var olma sebebidir. Bu katmanın üstünde 
ürün, hizmet ve deneyimler yer alır. Bunun en üstünde ise ürünleri deneyimleyen bir pazarlama 
işlevi var. Bu işlev şirketin insanlarda uyandırdığı hislerdir.

Burada iki tür şirket var. Dijitalleşmiş şirket sadece pazarlama ve iletişimi değiştirirken ürünü 
değiştirmez. Bunu yapmak çok hızlı, çok kolay, çok ucuz ve çok kolay. Çünkü farklı bölümlerden 
bir şeyler almanıza gerek yok. Yeni bir kredi kartı oluşturmak veya arabanızı yeni bir medya kana-
lında pazarlamak istiyorsanız bu çok da zor değil. Şu anda çoğu şirket yüzeysel olanı yapıyor. Bir 
perakendeciye giderek bir ürün satın almak istediğinizde iPad kullanılıyorsa bu sadece işletmenin 
dijitalleşmesidir. Bir araba kiralama şirketi tüm işlemlerinizi video danışma masaları üzerinden 
hallediyorsa bu dijitalleşmiş bir işlemdir. Bu masaların var olma nedeni şirketin genellikle rezer-
vasyon ayrıntılarını kaybetmesidir.

Dijitalleşme işin temellerini değiştirmiyor sadece sorunları çözmek için bir eklenti oluyor. Daha 
derine inmek gerektiğini düşünüyorum. Dijitalleşme yerine hayal gücümüzü zorlamalıyız. Mese-
la dijital dönüşüme örnek olarak restoranlardan yiyecek teslim eden uygulamaları düşünebili-
riz. Netflix TV endüstrisinin tüm dinamiklerini tamamen değiştirdi. Televizyonun tüm kurallarını 
değiştirdiği için, bir ülkeden çok sayıda ülkeye geçebilme fırsatına sahip oldu. Türkiye’de Tosla 
isimli bir örnek, insanlara para ödemenin yeniden yapılandırılmış bir yoludur. Bu sistem sadece 
etkin bir şekilde banka havalesi yapmıyor. Para ile ilişkimizi düşünmenin yolunu kuruyor. Dünyayı 
dolaşırken insanlar bana sık sık başarılı bir şekilde dönüşen şirketlerden örnekler soruyorlar. 
Bunlardan çok az var cevap verirken zorlanıyorum. Keşke sunduğumuz diğer eksenler kolay, ucuz, 
hızlı, risksiz, ve kendinin yapabileceği zor, riskli, yavaş, politik olarak tehlikeli olabilseydi. Bu farklı 
alanları matris içinde görüyoruz. Dolayısıyla hem dönüştürücü hem de kolay olan şeyler, çok kolay 
kararlardır. 

Şimdi burada farklı bir endüstri düşüneceğim. Havayolu endüstrisi hakkında düşüneceğim. Deği-
şim için ilerlememizin yeniden düzenlemeye kadar değişmesi beklenir. Uçuş esnasında wi-fi ya da 
uygulama içinde biniş duyuruları gibi şeyler yapmak oldukça zor ama aynı zamanda da dönüştü-
rücü. Ayrıca, tüm rezervasyon sistemini yeniden yapılandırmak çok önemlidir, ancak yapılması çok 
zordur. Bu şekilde hareket etmek yerine gördüğümüz şey oldukça kolay şeylere doğru ilerlemek. 
Örneğin Norwegian Air tarafından Bitcoin ile ödeme yapılabileceğinin duyurulması olabilir. British 
Airways yolcuların duygu durumunu ölçen bir battaniye tasarlarken, Air New Zealand yapay zeka 
kulaklıklarını kullanıyor. Havayolu şirketlerinin bütün bu adımları sadece basittir ve aldatıcıdır. 
Bu sadece basını çekmek içindir. Temel iş modelini asla değiştirmeyecek değişikliklerdir. Şimdi 
sizlere bir video izleteceğim.

Videoda görmüş olduğunuz binanın güvenli olmadığını fark etmiş olmalısınız. Bu bina bir gün 
uyanıp sadece gökyüzü için bir bina inşa etmeye karar veren bir çılgının mirasıdır. İnşa ederken 
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sürekli takviye eklemek zorunda kaldı. Bazı problemlerini çözmek için çok sınırlı adımlar atıyor. 
Bugün birçok işletme bu bina gibi hissediyor. Temelleri yanlış yere inşa ettiler. Gelecek için 
tasarlamadılar. Şimdi birçok modern işletmenin biraz farklı bir dönem için inşa edildiği gerçe-
ğiyle karşı karşıyayız. Şimdi bugün inşa edeceğimiz yapıya bakmamız ve değişim süreci hakkında 
düşünmemiz gerekiyor. Mesela bu sürece nasıl gideceğiz? İhtiyacımız olan riski üstlenmeye ha-
zır mıyız? Harcamamız gereken parayı harcamamız için hazır mıyız? İşletmemizin geleceğinin ne 
olduğunu oluşturmaya nasıl başlarız? 3. estetik ameliyatını veya terapisini geçirip de genç gibi 
davranmak isteyen yaşlı bir kişi miyiz? Yoksa sadece DNA’mız, coşkumuz, desteğimiz ve inancımız 
olan yepyeni çocuklara mı sahip olmak istiyoruz? 

Tüm şirketlerin bazı alanlara olan ilginin kaybolduğunun farkına varması gerekiyor. Eskiden hiz-
met sağlayıcılarla olan ilişkilerimiz. İzlediğimiz TV kanalları, eskiden müzik yapan plaklar, gazete-
ler, bankalar, ödeme sistemleriydi. Giderek artan bir şekilde bu yeni dijital müşteri arayüzleri ile 
olan ilişkimiz, ilişkimiz Netflix’e geçiyor, TV’ye değil, Facebook’a ya da Twitter’a taşıyor, dergilere 
değil. Şimdi müşterilerimiz hiç olmadığı kadar fazla hizmet bekliyor. Ücretsiz teslimat bekliyo-
ruz. İstediğimiz zaman dünyanın herhangi bir yerinde ücretsiz olarak yapılan tüm filmleri izle-
meyi bekliyoruz. Müşteri ve müşteri deneyimine acımasızca odaklanmamız gerekiyor. İnsanlara 
ürünlerimizin veya hizmetlerimizin harika olduğunu söyleyerek, reklamlara yılda 500 milyar dolar 
harcadık. Ancak ne zaman onlara hizmet etmemiz gerekiyorsa, bunu minimize etmek için bir çağrı 
merkezi olan müşteri hizmeti olarak düşünüyoruz. Herkesin sınıfının en iyisi olan kullanıcı ara 
yüzlerini hakkettiğinin farkındayız.

Neobank uygulaması sadece yeni nesil için değil, sadece ilk arabasını alan insanlar için değil, ta-
nışmanın harika bir yolu da aynı zamanda. Bu ürünler sadece gençler için tasarlanan ürünler de 
değil. Çünkü yaşlı insanlar bugün daha yüksek miktarda tasarrufa sahipler. Elimizdeki verilerin 
gücünü anlama ve daha kişiselleştirilmiş deneyimler tasarlama konusunda daha iyi olmalıyız. 
Yararlı deneyimler tasarlayan, insanların gizliliğini ihlal etmeyen, kişilere daha fazla kişiselleşti-
rilmiş hizmet sunan çözümlere tüm şirketlerin yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Şirketle-
rin insanların yaşamında oynadığı rolü artırması çok önemli.

Siz sadece spor ekipmanları olan bir firma değilsiniz, insanların zihinsel ve fiziksel olarak daha 
sağlıklı yaşamlarını sürdürmek için oradasınız. Siz sadece bir e-scooter kiralama şirketi değilsi-
niz, bir mobilite sağlayıcısısınız. Şirketlerin, insanların yaşamlarındaki rollerini arttırmaları ge-
rekir. Bu yüzden lütfen teknoloji konusunda heyecanlanın, çok zor olanlar artık çok kolaydır. 
Lütfen insanların yaşamlarına nasıl daha fazla değer katabileceğiniz konusuna yoğunlaşın. Lütfen 
şu anda inanılmaz farkındalığa, güvene ve çalışanlara sahip markalar için çalıştığınızı unutma-
yın. Bu yüzden sahip olduklarınızdan yararlanın. Rekabet ortamına daha geniş bir şekilde bakın, 
rakiplerimiz genellikle düşündüğümüz kişi değildir. Rakipler bizim sektörümüze doğru ilerleyen 
diğer endüstrilerdedir. Onlar hızla ölçeklenen küçük şirketlerdir. Bu yüzden rekabete daha geniş 
bir açıdan bakın ve yaptıklarından ilham alın.

Değişim için vaka çalışması oluşturun, ancak daha önce hiç yapılmamış bir iş için iş vakası oluş-
turmak çok zordur. Yatırım getirisini belirsiz bir konuda öngörebilmek çok zor. Ancak gelecek, yal-
nızca birbirinden farklı şeyler yapanlar tarafından şekillendirilebilecektir. En iyi uygulama, sadece 
sizin gibi olanlarla aynı şeyi yapmaktır. Bu sektörde son derece iyi konumlandırdığımız insanlara 
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odaklanın. Bizi neyin mutlu ettiğini biliyoruz. Bizi üzen şeyin ne olduğunu biliyoruz. Çok daha kar-
şısındakini anlayan hale gelin ve daha yaratıcı olun. Bu zamanda farklı bir zihniyete ihtiyacımız 
var. Geçmişte nasıl davrandığımızı anlamamız, şimdiye kadar başarmamızı sağladı. Tüm davra-
nışlarımız, kültürümüz, bugün bizi başarılı insanlar olmamıza yardımcı oldu. Risk konusunda çok 
daha rahat olmamız gerekiyor. Hislerimize güvenerek çok daha rahat olmamız gerekiyor. Ama ge-
riye bakmayı bırakmamız gerekiyor. Bugün hemen hemen her şirket geçmişe takıntılı durumda. 
Rakiplerimizin yıllar önce ortaya koyduğu stratejilerle, geçen yılın çeyrek sonuçlarını, geçen yılın 
kazandığı sonuçları ile saplantılıyız. Teknoloji bizlere harika şeyler sunuyor. Çünkü teknoloji harika 
bir araç kiti. Teknoloji daha önce hiç olmadığı kadar bir şeyler yapmak için potansiyel yaratıyor. 
Asansör şehirleri yarattıysa, Instagram yepyeni bina formları yarattıysa, akıllı telefonun gücü-
nü, internetin gücünü, nesnelerin internetinin gücünü, 5G’nin gücünü gerçekten anlayarak ne 
yapabileceğimizi hayal edin. Tüm bunları bir araya getirirseniz ve şu anda sahip olduğunuz ina-
nılmaz fırsatı anlarsanız, bir fark yaratabilirsiniz. Sanırım iş dünyasında olmak için en iyi zamanın 
geldiğinin farkındasınız. Çok teşekkür ederim.
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MARK HOWARTH:
İlk panelde bir kentin finans merkezine dönüştürülmesi hakkında konuşacağız. Bu dönüşümün 
gelişmiş ürünlerden mi, teknolojiden mi yoksa temellerden mi kaynaklandığı sorusunu tartışa-
cağız. Başarılı bir finans merkezi olmak için en iyi itici gücün neler olduğu hususunda sizlere kü-
çük bir anket yapmak istiyorum. Sizin için 5 seçenek sunuyorum. Altyapı, vergi politikası, mevcut 
kurumların çeşitliliği, yasal altyapı ve sosyal yaşam. Farah ile başlamak ve bir soru yöneltmek 
istiyorum. Bir finans merkezinin işlevi nedir, geniş hedefleri ne olmalı?

FARAH JAAFAR-CROSSBY:
Bir finans merkezine küresel piyasadan kaynak temin edecek veya işlemlere aracılık edecek bir 
merkez olarak bakılıyorsa, yasal mevzuat ve vergi konusunda kolaylıkların sağlanması gerekiyor. 
Sanıldığı gibi düzenleme eksikliğinin bir hata olduğunu düşünmüyorum. Daha ziyade orantılı dü-
zenlemeyi faydalı buluyorum. Finans merkezinin amacını iyi anlamak gerekiyor.

MARK HOWARTH: 
Yani çok iyi giden bir finans merkeziniz var, bunun birincil işlevi olduğuna katılıyor musunuz?

YOUSUF AL-JAIDA:
Evet, Farah’ın çoğu söylediğine katılıyorum, ancak her ülkenin kendi finans merkezini kurma 
konusunda kendi hedefleri olduğunu düşünüyorum. Katar’daki tecrübelerimden başlayabilirim. 
2005 yılının başlarında başladık ve o zaman ana hedefimiz petrole bağlı olan ekonomiyi çeşit-
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lendirmekti. Dolayısıyla, finans merkezimizin temel hedeflerinden biri, ülkeye doğrudan yatırım 
çekmek, daha fazla vasıflı işler yaratmak, yerel finansal hizmetleri geliştirmekti. Merkez bankası, 
maliye bakanlığı gibi finansal hizmetler sektöründe söz sahibi olan çok sayıda aktörle etkileşime 
girmemiz gerekiyor.  Uluslararası finans merkezi olarak düzenleme değişikliklerinde bir deney 
ortamı rolündeyiz. Hükümetler düzenlemeleri gevşetmek konusunda istekli olmasa da, finans 
merkezinde yer alan şirketlerin ihtiyaçları hükümetleri düzenleme değişikliğine gitmek konusun-
da yönlendirebiliyor.

Finans merkezinde edinmiş olduğumuz deneyimlerin bir kısmı, hükümetin çeşitli politikalarını 
değiştirmesinde de yardımcı oldu. Bunun üzerine basit bir örnek, daha önce sadece uluslararası 
finans merkezi ile sınırlı olan, yabancı çalışanların ülkeye giriş çıkışının kolaylaştırılması olabilir. 
15 yıl önce yabancı bir çalışanın ülkede çalışabilmesi için oldukça katı kısıtlamalar vardı. Bürok-
rasiyi en düşük düzeye indirmeye çalıştık. Çünkü kendi kanunlarımız, kurallarımız ve düzenleme-
lerimiz var. Bunu finans merkezinde daha basit, daha verimli ve daha hızlı bir şekilde yapmanın 
avantajını elde ettiğimizi düşünüyorum. Bütün bunların bir araya getirilmesiyle birlikte, finans 
merkezi ile başlayarak ülkeye de katkı sağlamış olduk. Katar finans merkezi olarak 10.000 yeni iş 
yaratarak, toplam istihdamın %13’ünün vasıflı işgücünden oluşur hale gelmesinde katkımız oldu.

MARK HOWARTH: 
İstanbul’daki hedeflerinize uygun mu?

DR. SERKAN YÜKSEL:
Yousuf Bey’in de açıklamasında üzerinde durduğu gibi finans merkezi için yasal altyapının itici güç 
olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda finans kurumunu bir araya getirerek bir ekosistem yaratılıyor 
ve finansmana pozitif dışsallık sağlanıyor. 2021’in sonu 2022’nin başında İstanbul Finans Merkezi 
Projesi inşaatını tamamlamayı planlıyoruz. Aynı süreçlerden geçtiğimizi düşünüyoruz ve bunun 
benzer versiyonlarına sahip olacağımıza inanıyoruz. Ancak her ülke, her şehir kendi bütünlüğüne 
sahiptir.  İstanbul’un karşılaştırmalı üstünlüklerini ön plana çıkarmaya çalışacağız.

MARK HOWARTH: 
Pekala, QFC’nin en önemli değerlerinden, yeni yasalar, yeni fikirler, yeni roller için bir laboratuvar 
oluşturma ve bunları test etme yeteneği oldu. Bu yapabildiğiniz bir şey mi?

FARAH JAAFAR-CROSSBY: 
Malezya’da İslami finansın başlangıcı Labuan değildi, daha sonra test için kullanılan bir alan ola-
rak belirlendi. 30 yıl önce kurulan Labuan, doğrudan yabancı yatırım çekmek yerine, çeşitli 
avantajlardan yararlanmak üzere yurt dışına gitmek isteyen Malezyalı şirketleri ülkede tutmak 
üzere kuruldu. Malezya şirketlerinin büyüdüğünü bildiğimiz için aracılık merkezine ihtiyaçları 
olacağını düşündük. Böylece bölgedeki diğer merkezlere gitmek yerine biz bir tane oluşturduk. 
Labuan olarak 30 yıldır burada olduğumuz için birçok farklı yetki alanımız var; ödeme sistemleri, 
yatırım bankacılığı ve para alım satımı aracılığı lisansı vermekle yetkiliyiz. Bu  lisansların çoğu 3 
yıl öncesine kadar kimsenin kullanmadığı eski lisanslardı. Şimdi bu lisansları kripto para alım 
satım platformlarında kullanıyoruz. 
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MARK HOWARTH: 
Finans merkezi olmanın sonuçları arasında, doğrudan yabancı yatırımları arttığı, daha yüksek üc-
retli ve becerili işgücünü artırdığından, ekonomik dönüşümü desteklediğinden bahsettiniz. Her 
finans merkezinin kendine özgü bir yanı olduğuna değindiniz. Finans merkezinin ekonomiye değer 
katabilmesi için genel kurallar olduğunu düşünüyor musunuz?

YOUSUF AL-JAIDA: 
Hayır, bence her finans merkezinin kendine has özellikleri vardır.  Bu da sadece yerel ekonomiye 
sınırlı kalmamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel ekonomiye de yayılıyor. Örneğin Malezya’nın 
İslami finans alanında yaptıklarını Katar’da uygulamaya çalıştık. 2005 yılında Labuan gibi offshore 
türü bir yapılanmayla başladık. 3 yılın sonunda yerel finansal sistemle bütünleşmeye çalıştık. Sa-
dece doğrudan yabancı yatırım çekmek üzere değil, yerel sektörleri de desteklemeyi amaçladık. 
Örneğin devlet yatırım fonumuz da küresel finansal sisteme daha kolay entegre olabilmek için 
Katar Uluslararası Finans Merkezi’nde kuruldu.

Küresel finans krizinden sonra Katar Finans Merkezi’ne çok sayıda yabancı şirketin geldiğini gör-
dük. 2009 itibarıyla da yerelde iş yapmak isteyen yabancı şirketlerin vergi ortamını belirledik. Bazı 
finans merkezleri, bünyelerinde bulunan şirketlerin yerel çevre ile iş yapmasını istemiyor. Bizim 
böyle bir yaklaşımımız yok. Katar’da hem İngiliz hukukuna hem de yerel hukuka göre şirket kuru-
labilmesi mümkün. Katar Finans Merkezi’nde kurulu olan 750 şirketten %85’inin finansal hizmet-
ler sektörüyle bir ilgisi olmamasına rağmen, finansal gelişmeye bir şekilde katkıda bulunuyor. Çok 
sayıda uluslararası avukatlık, danışma, denetim ve fintek alanında faaliyet gösteren şirketimiz var. 

MARK HOWARTH: 
Bu, İstanbul’a olan vizyonunuzla ve Türkiye’ye getirdiği değerle nasıl bir anlam ifade ediyor?

DR. SERKAN YÜKSEL:
Bu konuyu sadece kendimize değil, bölgedeki finansal oyunculara da soruyoruz. Ve aslında bu, özel 
sektör ve kamu arasında koordinasyonu sağlamak üzere finans ofisinin yapılandırılmasının sebep-
lerinden biriydi. Danışmanlardan gelen analiz ve raporları da içeren atölye çalışmaları ve toplan-
tılar düzenledik. Genel olarak, vurgulamamız gereken şey, İstanbul için bir hikaye yaratmamız 
gerektiğidir. İstanbul’un kendi hikayesi var ama finans için ne yapmak istediğimizi netleştir-
memiz gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse, İstanbul olarak diğer finans merkezlerinin gerisinde 
kalıyoruz. İlk yasama tarihimiz sadece 10 yıl öncesine dayanırken, Labuan finans merkezinin 30 
yıl, Katar’ın 20 yıldan fazla geçmişi olduğunu görüyoruz. İstanbul finans merkezi olarak finansal 
teknolojiler alanında karşılaştırmalı üstünlüğümüz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü genç nü-
fusa sahibiz ve Türkiye çok büyük bir ekonomi. G20’de 17’nci ekonomiyiz, İstanbul’da dinamik 
bir iş ortamı var. Türkiye’de nüfusun %80’inin 35 yaşının altında olmasıyla birlikte yeni teknoloji 
adaptasyonu için bir üstünlüğe sahip olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, İstanbul’da İslami finansın 
gelişimi için de fırsat olduğunu düşünüyoruz. Sadece İslam ülkeleri ve Ortadoğu coğrafyası için 
değil. Malezya’da İslami finansman fonlarının %30’u Çinlilere ait olduğu biliyorum.

İslami finansta terminolojiyi de değiştirmek istiyor. Katılımcı finansman olarak adlandırmak isti-
yoruz. Temel olarak, girişim sermayesi, risk sermayesi ve zanaat fonlarını İslami finans ürünleri 
arasında görüyoruz. İstanbul’da katılım finansla ilgili kültürel mirasa da sahibiz. İslami özel hu-
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kuk kurallarını içeren ilk yasal çerçeve olan Mecelle İstanbul’da 100 yıl önce yazıldı. Bu nedenle 
ciddi bir başarı potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum.

MARK HOWARTH: 
Finansal merkezler için geniş kapsam ve geniş itici güç hakkında konuşuyorduk. Fakat zaten var 
olan Singapur ya da Londra gibi merkezler öne çıkmaya devam ediyor. Pazara yeni giren bir mer-
kezin bir şekilde uzmanlaşmış olması, başarılı olmak için fark yaratması gerekiyor mu?

FARAH JAAFAR-CROSSBY: 
Neden Singapur ve Hong Kong değil de Labuan’ı seçmeliyim. Finans merkezlerinin birbirleriy-
le rekabet eden yapılar değil, birbirini besleyen yapılar olduğunu düşünüyorum. Örneğin son 
dönemde Hong Kong’da yaşadığımız zorluklar, Asya’daki pazarı küçülttü ve beni endişelendiriyor. 
Her merkezin kendine has bir özelliği olmalı ve birbirini beslemeli. Örneği, Bermuda dünyanın en 
büyük reasürans merkezidir. Ve bunun nedeni ABD pazarından faydalanmaktır.

MARK HOWARTH: 
Evet. Bu yüzden her finans merkezinin kendine has bir alanı tanımlaması gerekiyor. İstanbul için 
niş nedir?

DR. SERKAN YÜKSEL:
İstanbul finans merkezinin katılım finans ve finansal teknolojiler alanında ön plana çıkabilece-
ğini düşünüyoruz. Farah’ın da ifade ettiği gibi işbirlikçi bir rekabet içinde hareket ediyoruz. Katar 
Finans Merkezi ile bağlantı kurmaya çalışıyoruz ve umarım önümüzdeki günlerde mutabakat zaptı 
imzalayacağız. Malezya’dan yeni geldik Labuan Finans Merkezi ve Kuala Lumpur Finans Merkezi 
ile toplantı yaptık. Bu ülkelere yetişmek üzere iş birliği içerisindeyiz.

YOUSUF AL-JAIDA:
Malezya’nın İslami Finans, Singapur’un varlık yönetimiyle ilgili çalışmalarını beğeniyorum. Kon-
vansiyonel alanlar yerine Malezya’yı örnek alarak İslami finansa yöneldik. Malezya’nın İslami 
finans için Asya’a açılan İstanbul’un Avrupa’ya açılan bir kapı olduğunu düşünüyorum. Bu fi-
nans merkezleri arasında teknolojinin paylaşılması, bu pazarlara pasaport verilmesi ve anlaş-
maların imzalanması niş bir alan olabilir. Finansal olmayan faaliyetlerde de bile niş oluşturduk. 
2022 Dünya Kupası bir buçuk yıl sonra olacak. Katar finans merkezinde %100 yabancı sermayeli 
şirket kurulmasının mümkün olmasını sağladık. En son stratejimiz, İslami finansa odaklanmak 
ve ayrıca finansal hizmetlerle ilgili olmayan, ancak ekonomiye fayda sağlayan alanlar ve sektörleri 
geliştirmek

MARK HOWARTH:
Evet. Burada birkaç sorum var.

SORU:
Teknoloji çözümlerinin insanları birbirine bağladığını, ancak bir araya getirmediğini düşünüyo-
rum. Finans merkezleri insanları bir araya getirmek için ne tür bir iş modelini benimsemeli?
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FARAH JAAFAR-CROSSBY: 
Bu konu bence finansal erişimle ilgili. Uluslararası finans merkezlerine bakmaya başlarsanız yapı 
taşlarını bir araya getirmeye başlayabilirsiniz. Hayatın amacı herkesi yükseltmektir. Finansal hiz-
metlerde çok sayıda kişiye erişerek onların ihtiyaçlarını da karşılamalıyız. Son 3 yıldır IFC’lerin 
olduğu gibi daha anlamlı bir şekilde çalışmasını sağlama konusunda aklımda olan bir konu.

MARK HOWARTH: 
Malezya’da verilmiş olan lisansların Türkiye’de tanınması veya tam tersi mümkün olabilir mi?

DR. SERKAN YÜKSEL:
Teşekkürler, bu iyi bir soru. Tüm finans merkezlerini bir araya getirecek bir yasal altyapıyı kur-
gulayabilirsek bu önemli bir niş olacaktır. Kesinlikle bunu istiyoruz ve başarılabilir olduğuna 
inanıyoruz. İstanbul Finans Merkezi projesinde ana eylem planı üzerinde çalışıyoruz. Bu altyapıyı 
oluştururken merkezler arasında iş birlikleri yaratmamıza izin verecek adımları artmaya çalışı-
yoruz.

YOUSUF AL-JAIDA: 
Konu hakkında yorum yapmak istiyorum. Karşılıklı tanıma çok önemli. Bir zamanlar Katar Fi-
nans Merkezi’ndeki bankalarımız tüm yerel düzenleyiciler tarafından “offshore” olarak ifade edi-
lecektir. Herhangi bir yerel şirketin onlarla iş yapması yasaklanacaktı. Bunun basit bir çözümü, 
merkez bankası da dahil olmak üzere, yerel düzenleyicileri, şirketlerimizin yerel pazara serbest-
çe erişmesini sağlayacak bir çeşit karşılıklı tanıma çerçevelerini imzalamasıydı. Şimdi bunu tek 
bir ülkede değil, ülkeler arasında çoğaltabilirsiniz. Şu an da Türkiye’de yaptığımız bir örnek, pa-
saportları düzenleme deney alanında test ediyoruz. Türkiye’de kurulu olan bir şirketin Katar 
Finans Merkezi’nde kuruluş ve tescil lisansı aldıktan sonra Katar’da ofisi olmaksızın faaliyet 
göstermesine izin veriyoruz. Neden bir finans merkezinin başka bir finans merkezi ile ortak bir 
tanıma giremediğini ve neden Avrupa Birliği’nde olduğu gibi ticaret özgürlüğü ve ticaret özgürlüğü 
sağlanmadığını anlamıyorum. Bu konuyla ilgili bir başka örnek Katar Finans Merkezi’nde kuru-
lan varlık yöneticilerinin belirli ürünlerini Avrupa’ya satmalarına izin vermek için İrlanda Merkez 
Bankası ile imzaladığımız mutabakat zaptı. Pasaport çalışmasıyla birlikte ticaret akışı artabilir, 
uluslararası ilişkiler gelişebilir.

FARAH JAAFAR-CROSSBY: 
Herhangi bir düzenleme arbitrajı olmamasını da eklemek istiyorum. Çünkü herkes burada aynı 
düzenleyici ortamda. 

MARK HOWARTH: 
Geleneksel finans merkezleri ayrı vergi rejimi ayrı yasal rejim gibi ekonomik bölgeye dayanırken, 
şimdi birden fazla sistemde olan sanal yapılara geçiliyor. İstanbul’un sanal olarak başlaması için 
uygun olduğunu mu düşünüyorsunuz, yoksa yalnızca zaman içinde hareket edebileceğiniz bir şey 
mi, fiziksel ayrı bir şeyle başlamak zorundasınız ve bunu zaman içinde inşa etmek mi istiyorsunuz

YOUSUF AL-JAIDA: 
Katar’da belirli bir ihtiyaçtan dolayı böyle bir tercihimiz oldu. O zamanki ihtiyacımız yerel pazarın 
gelişmesiydi. Ülkenizden yalıtılmış ve bu sınırlar içinde fiziksel olarak sınırlandırıldığınızı bildiği-
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niz bir yapıyı tercih etmedik. Ancak, bu hareketli ekosistemin birbiriyle etkileşime gireceği fiziki 
bir kümelenmeyi de istiyoruz. Bunun için yeni bir proje yapmayacağız. Ülkede var olan ve bunun 
için en uygun gayrimenkul projesinin hangisi olacağını belirledik ve oraya taşınacağız. Umarım 
tüm bu şirketler de düzenleyicilerini takip eder ve bu kümeyi yaratabiliriz. Ama amacımız her za-
man sanal olarak kalmaya devam etmek. İstanbul için konuşamıyorum ama görünüşe göre altya-
pısı olan donanımı kurdular. Gerek Malezya ile gerek bizimle İstanbul finans merkezinin temasları 
var. Kendileriyle paylaşabileceğimiz çok ilginç deneyimler olduğuna inanıyorum.

MARK HOWARTH: 
Burada Serkan Bey’e sorumu yöneltmek istiyorum. Sizin de 10 – 15 yıl boyunca Katar’ın ilerlediği 
gibi ilerleyeceksiniz oldukça ilginç olacak gibi gözüküyor. 1. günden itibaren siz de Katar gibi sanal 
olmak ister miydiniz yoksa fiziki bir alana mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

DR. SERKAN YÜKSEL:
Bu konudaki tartışmalarımızı finans sektörünün oyuncularıyla yapıyoruz. İlk önce kümelenmeyi 
sağlayacağımız bir bölgeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü belirli bir bölgede uygu-
layacağımız yasal bir çerçeve ve teşvik sistemi kurgulamayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Finans 
Ofisi olarak sadece 1 yıldır projenin sorumluluğunu üstleniyoruz. 1 yılda bile İstanbul’un küresel 
finans merkezleri arasındaki konumu 16 sıra yükseldi. Büyük bir bankacılık sektörüne sahip ol-
sak da, sermaye piyasalarımızın büyüklüğü GSYH’nin %15’i düzeyinde. Bu payı artırmak üzere 
çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden belirli bir alanda sektöre sübvansiyonlar sağ-
lama isteğindeyiz. Dijitalleşmeye de önem veriyoruz. Bu nedenle İstanbul Finans Merkezi Pro-
jesi’nin sanal yönüne de sahip olmalıyız ve bu konuda aynı zamanda finansal tekno park için bir 
küme bölgesi yaratmak üzere çalışıyoruz. Bu sanal bir şey olabilir mi ve diğerleri fiziksel olacak 
mı? Yani şu anda her ikisine de aynı anda sahibiz. 

MARK HOWARTH: 
Farah’a soru yöneltmek isterim. Labuan’da kurulan finans merkezinin bir adada yer seçmesini 
yeniden olsa tercih eder miydiniz?

FARAH JAAFAR-CROSSBY: 
Hayır, aslında Malezya şirketlerinin büyümesine yardım etmek istedik. O dönemde adanın kalkın-
masını hedeflediğimiz için böyle bir seçimimiz oldu. Aslında finans merkezini Labuan adasında 
konuşlandırmış olmamız, offshore bir merkez olmadığımızı açıklamaya çalışırken bizi zorluyordu. 
Çünkü biz Malezya’nın bir parçasıyız. Malezya’da geçerli olan kurallar Labuan’da da geçerlidir. 
Bu yüzden evet, bir adada olması başlangıçta yardımcı oldu. Ocak 2020 itibarıyla OECD sayesinde 
Offshore Finansal Hizmetler Yasası ile Malezya’nın herhangi bir yerinde pazarlama ofisine sahip 
olmak mümkün oldu. 

SORU:
21. yüzyılın İslam dünyasının üç önemli ülkesinin temsilcileri karşımızda. Dijital dünya düzeni 
aslında aklın teslim olduğu bir çağ. Dijitalleşen bir dünyada insanoğlu ıstırap çekiyor. Dolayısıyla 
küresel sermaye piyasalarında üç İslam ülkesinin ortaklığı, kazançlarını halka adil bir şekilde 
nasıl paylaştıracak?
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DR. SERKAN YÜKSEL:
Küresel finansal sistem bir tür yıkıcıdır. İslam ülkeleri İslami finansman yapmaya çalışıyorlar. 
İnsanlık için de çözümler yaratmaya çalışıyorlar. İslami finansı konuşurken sadece İslam ülkeleri 
için olduğu ifade edilmiyor. Sürdürülebilirlik gibi insani konularda da bu alana yönelim olduğunu 
görüyoruz. Bazı zamanlarda, sadece finansmanın değil, her şeyin daha insani yönüyle ilgilenece-
ğimize inanıyorum.

MARK HOWARTH: 
Bir soru daha yöneltmek istiyorum. Daha verimli bir sermaye piyasasında sosyal altyapıya iyileş-
tirmeler getirebilecek en iyi yol nedir?

FARAH JAAFAR-CROSSBY: 
Herkes için daha iyi bir durum yaratmak için öncelikle böyle bir niyetle yola çıkmalıyız. Bu konu 
yapıyla, çözümle ve hukuk sistemi ile ilgili bir konu değil. Bu yüzden finansın bir süper kahraman 
gibi gelip her şeyi değiştirebileceği bir durum olacağını sanmıyorum. Hepimizin topluca daha iyi 
hale getirme niyeti olmadığı sürece pek mümkün de gözükmüyor.

YOUSUF AL-JAIDA: 
Evet, örneğin herhangi bir banka hesabı olmayan ve mikro finansmandan yararlanan nüfusun yay-
gın olduğu Sri Lanka ve Nepal gibi ülkelere bakmayı faydalı buluyorum. Sadece bir banka hesabı 
açmanın mümkün olmadığı milyonlarca mavi yaka işçiniz var. Bugün dijital ödeme sistemleri 
aracılığıyla basitçe bir dijital hesaba ve telefonunuzdaki bazı dijital paralara erişebilirsiniz. 
Bence İslami finans bu konuda büyük rol oynamalı. Müslüman ülkeler olarak yeşil finansman ve 
sosyal sorumlu finansmana yönelmeyi dini bir görevimiz olarak görüyoruz. Şehirlerin finans mer-
kezine dönüştürülmesiyle ilgili geniş bir yelpazedeki konular üzerinden düşünüyorum. Teşekkür 
ediyorum.
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AYKUT SARIBIYIK:
Değerli misafirlerimiz, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve sponsorların büyük gayret ve hazır-
lıkları, hükümetin ve düzenleyici kurumların katkıları ile gerçekleşen bu yılki Sermaye Piyasaları 
Kongresinin ikinci panelini açmak istiyorum. Her şeyden önce, vizyonları ve böylesine kalabalık, 
saygın ve Türkiye’nin en önemli sermaye piyasası olayını yaratma çabaları için herkese teşekkür 
ediyorum. Böylece önümüzdeki 54 dakika içerisinde, sektörü her yönden, alım ve satım tarafı ile 
teknoloji CEO’larını dinleyeceksiniz. Sermaye piyasalarının teknoloji ve dijital dönüşüm ile ilgili 
geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında her şeyi dinleyeceğiz. Bu yüzden panele başlamak için sa-
bırsızlanıyorum.

Baturalp, çok net ve çok temiz soracağım. Veri, aracı kurumlar için ne demek, veriyle ilgili nasıl 
eğilimler görüyorsun ve sence veri aracı kurumları nasıl ve ne şekilde değiştiriyor?

BATURALP CANDEMİR:
Verinin ne olduğu konusunda bir fikrimiz vardı ama son zamanlarda aslında gerçekte ne kadar 

PANEL 2: CEO’LARA KULAK VERİN: TEKNOLOJİNİN 
DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ PİYASALARDA HAYATTA KALMANIN 
İPUÇLARI
19 Kasım 2019
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önemli olduğunu fark etmeye başladık. Eğilimler deyince, hani çok geçmişe gitmesek bile 7 yıl 
önce yanlış hatırlamıyorsam Türkiye’deki her aracı kurum, yatırımcıdan aldığı emirleri borsaya 
iletmekle mükellef ya da işi bu olan şirketler, bir kanaldan saniyede 6 emir gönderiyorlardı. İki 
kanal vardı, aracı kurum olarak 12 emir gönderebiliyorduk. Ücret karşılığında da 12 adedi 24’e 
çıkartabiliyorduk. Her aracı kurum en fazla bu kadar gönderebiliyordu. Yani saniyede 24 emir, 
en fazla iletebileceğiniz rakamdı. 100 aracı kurum olduğunu varsayarsak, saniyede iletilebilecek 
veri sayısı 2.400 civarında bir şeydi. Borsanın da veriyi işleme kapasitesi bu civarlardaydı veya 
biraz daha üzerindeydi. Verinin aslında ne olduğunu bir süre sonra NASDAQ’la yapılan ortaklık 
ve ondan sonra adapte edilen yeni sistemlerle fark etmeye başladık. Nasıl fark ettik; bir gün, 
Türkiye’ye gelen yabancı yatırımcıların tarzı değişecek, başka yeni tür yatırımcılar, yani daha önce 
görmediğimiz tipte yatırımcılarla karşılaşacağımızı biliyorduk ama bunun ne kadar hızlı olacağını 
düşünemiyorduk. Bu yeni sisteme geçtikten 6 ay sonra, 1 yıl sonra bir gün yeni bir müşteri ka-
zandık, yabancı ve algoritma bazlı çalışan bir yabancı yatırımcıydı. Kurumsal yatırımcıdan bahse-
diyorum. Diğer ülkelerde de benzer işlemleri var. Kolokasyonda olmak istediklerini ve daha hızlı 
emir iletmek istediklerini söylediler. Biz o sırada kolokasyonda bir yer edindik ve buradan hizmet 
vermeye başladık. Fakat verinin önemini o zaman fark ettik. Dediğim gibi saniyede en fazla 24 emir 
gönderebilen bir şirket, 100, 200, 300 civarında emir göndermeye başlarken, müşterimizin talebi 
şuydu; saniyede 300 emir gönderebiliyordu hattan, dedi ki bir gün saniyede 500 emir göndermek 
istiyorum. 6 ay önce, 1 yıl önce saniyede 24 emir gönderen şirket, şimdi sadece bir müşterisi için, 
bir kurumsal müşteri için bir saniye içerisinde 500 emir göndermek istiyor. O zaman verinin öne-
mini düşünmeye başladık. Çünkü o kadar emri, o kadar çabuk gönderebilmeniz için, veriyi o kadar 
hızlı alabilmeniz lazım. Sonra işleyebilmeniz ve kullanılabilir hale getirmeniz lazım. Ondan sonra 
bir şekilde yatırım stratejisine destek olacak bir hale sokmanız ve yatırım stratejisini gerçekleş-
tirmeniz için emirleri göndermeniz lazım. Ve bütün bunları bir saniye içerisinde yapıyorsunuz. O 
yüzden veri aslında bizim düşündüğümüzün çok ötesindeymiş. Daha sonra şunu fark ettik, veriyi 
sadece veri olarak görmek değil, veriyi bir yerden başka bir yere çok hızlı transfer edebilmek, 
o alınan veriyi işleyebilmek, kullanılabilir hale getirmek ve ondan sonra onun üzerine yeni 
stratejiler inşa etmek aslında çok kıymetli bir şey. O veri düşündüğümüzden çok daha değerli 
bir veri. Tabii bunun dışında aracı kurumlara düşen başka yük de var, yani bu veriyi korumanız, 
verilerinize sahip çıkmanız, güvenli bir şekilde tutmanız lazım. Sonradan fark ettik ki, aslında veri 
mimarisini tekrar düşünmek ve tekrar planlamak lazım. Vaktimiz kısıtlı olduğu için ikinci turda 
kaldığım yerden devam edeyim.

AYKUT SARIBIYIK:
Tankut, Baturalp bir aracı kurum olarak veriyi daha çok işleme kapasitesi, işleme hızı ve aynı 
anda pek çok emri piyasaya iletme, kısaca iletim ve iletme anlamında çok güzel özetledi. Peki, 
Türkiye’nin en büyük fon yöneticilerinden biri olarak veri fon yöneticilerini nasıl değiştirdi, nasıl 
değiştiriyor, neler oluyor?

TANKUT TANER ÇELİK:
Veri esasında bizim işimizde her şeyden evvel para demek. Çünkü veriyi ne kadar önce işler-
seniz o kadar önemli avantaja sahip olabiliyorsunuz. Aynı zamanda emirlerin iletimi yine para 
demek, orayı Baturalp Bey son derece detaylı bir şekilde anlattı. Bugün geldiğimiz nokta bana 
biraz Amerika’daki petrol çıkarma teknolojisindeki gelişimi hatırlatıyor. Bildiğimiz gibi eskiden 
dikey olarak petrol kuyusu sondajı yapılıyor, oradan petrol çıkarılıyordu. Fakat daha sonra fark 
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edildi ki bunun yatay olarak yapılması da mümkün. Daha evvel ulaşılamayan kaynaklara ulaşılıyor. 
Teknolojik gelişme sayesinde veriyi de buna benzetebiliriz. Çünkü bugün o kadar çok veri üretiliyor 
ki biz bunlara teknoloji sayesinde erişebiliyoruz. Bunun üç bacağı var. Biri verinin kendi üretimi, 
ikincisi bilgisayarların bunları işleme kapasitesi ve üçüncüsü de bunları saklama kapasitesi. Bi-
zim işimizde bir veriyi aldığınız zaman sayısal modellerin üstüne koymadan evvel, o veriyi baza 
oturtmak zorundasınız. Çünkü veri olmadan herhangi bir sayısal modeli işletemezsiniz. Önce o 
sayısal modeli işlettikten sonra, o matematiksel modeli koyarsınız, yine verilerle geçmişe doğru 
test edersiniz, başarı oranlarınızı veya başarısızlık oranlarınızı yaparsınız. Hatta daha sonra bilmi-
yorum gelebilirsek de makine öğrenmeleri veya yapay zekayla da bunları makinelerin hafızalarına 
yerleştirirsiniz. Keza emirlerde de benzer şekilde biliyoruz ki veriler emirlerin dağılımını kontrol 
ediyor, o dağılımda emirlerin nasıl yollaması gerektiğini, hatta gelen emirlerden bir sonraki adı-
mın ne olduğunu gelişmiş algoritmalarla çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla veri bugün itibariyle 
bizim işimizde her şey, esasında alış tarafını bir motora benzetirsek, veri bu motorun yakıtı 
oluyor. O veri olmadan doğru kararlar alınması çok zor. O yüzden veri vazgeçilmez bir meta ve 
bu metanın değeri de her geçen gün artıyor. Veriyle ilgili diyebileceğim şu aşamada bu.

AYKUT SARIBIYIK:
Veri yeni petrol dedin yani enerji ve petrol bütün dünyayı değiştirdiğine göre, veriyle ilgili eği-
limler de dünyayı yavaş yavaş değiştirebilir. 

Michael, önceki konuşmacılar, verinin işletmeler için nasıl değerli olduğu konusunda ayrıntılı 
olarak bilgi verdiler. Bilişim teknolojisi imkanlarını kullanarak verileri sermaye piyasaları ve 
işimizde katma değere dönüştürmenin yollarını aramalıyız. Enformasyon teknolojisine ilişkin 
veri ve veri işleyişinden kıymetli çıktılar yaratmalıyız. 

MICHAEL BABUSHKIN:
Herkese iyi günler. Bir teknoloji sağlayıcı olarak, aslında 2 taraftan veriyle çalışıyoruz. Piyasa ve-
rileri geliştikçe, verileri yalnızca haber ajanslarından değil, aynı zamanda borsadaki kaynaklardan 
da topluyoruz. Aynı zamanda depolar, işler, buluta koyarız. İşlem platformlarına veri sağladığımız 
için verinin kullanıcı arayüzünde (User Interface – UI) çalışıyoruz. Tarihsel olarak veri dünyasında 
sadece bir eğilim vardı. Temel olarak, her yıl al-sat yapanlar için daha fazla veri sağlanmaktadır. 
Al-sat yapanlar her zaman daha fazla veriye ihtiyaç duyar ve yeterli veri olmadığını söyler. Aslında, 
verilerin üretildiği bir dünyadayız, yıllar içinde çok şey öğreniyoruz. Ancak, veriler iyi filtrelenmi-
yorsa, doğru müşterilere doğru yönlendirilmiyorsa veri sunum düzeyinde kalmış olur. Şu anda 
herhangi bir veri sağlayıcının sağlayabileceği tüm verilere doğrudan erişiminiz de olsa, deneyimli 
bir yatırımcı da olsanız ne yapacağınızı bilemezsiniz. Bakabileceğiniz çok fazla faktör var, çok fazla 
veri noktası var. Ancak, doğru uygulamalarla, doğru yazılımla ne kadar fazla veri noktasına sahip 
olursanız, al-sat yapan biri olarak o kadar nitelikli çözümler elde edebilirsiniz. Yani, burada kat-
ma değer önerisi aslında al-sat yapanlar için veri yazılım araçları kullanmaktır. Her yıl daha fazla 
artan veri ile ulaşılabilir. 

AYKUT SARIBIYIK:
Teşekkürler, Michael, aynı soruyu Tsachi’ye sormalıyım. Tsachi, bir yazılım geliştiricisi. Bir yazılım 
şirketi bakış açısından veri ve verilerde işlenen eğilimler nelerdir, ürünlerdeki eğilimler nelerdir, 
yatırım stratejilerindeki eğilimler nelerdir, bütün bu veri çeşitliliği, bu enformasyon teknolojisinin 
mevcudiyeti ve sektöre katkısı nedir, ne gibi değişim yaratıyor? 
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TSACHI GALANOS:
Herkese merhaba. Genel eğilimlere bakalım. ABD’deki piyasaya hükmeden lider borsacılar pers-
pektifinden bakmak istiyorum. Çünkü Wall Street’teki sermaye işlemlerinin çoğu bu büyük aktör-
lerin müşteri tuzağından oluşmaktadır. Geçenlerde, CME’deki en büyük pazar değişiminde Mar-
ket Data’nın yöneticilerinden biriyle bağlantı kurdum ve bana bir broşür gönderdi. Bu broşürü 
açıyorum ve ilk cümleyi okuyorum. CME; “tüm kullanıcılara ve tüm al-sat yapanlara daha fazla 
şeffaflık sağladığını” söylüyor. Bu önemli mesaja ben de katılıyorum. En büyük değişim şeffaflıktır. 
Bu şeffaflığın tam olarak ne olduğunu, bu broşürde neye işaret ettiğini düşünüyorum. Piyasa veri-
lerine baktığımızda, eskisi gibi olmayan iki faktör var. İki yıl önce, CME’den derinlikli bir veri almak 
istediğinizde, fiyatı ve her iki tarafta bekleyen 10 emri görüyordunuz. Bugün CME’ye abone olduğu-
nuzda, tüm derinliği, tüm seviyeleri, takasa gönderilenleri görebilirsiniz. Bu bilgiler bütün kulla-
nıcılara aktarılır. Yani bireysel olarak al-sat yapan kişi, tüm alım satım bilgisine erişebilir. İkincisi 
ise verilerin formatıdır. Eskiden her işlem fiyatındaki toplam bekleyen emir miktarı görülüyordu. 
Şimdi ise girilen her emir detaylı olarak görülebilmektedir. Burada, alım satım için gönderilen her 
verinin boyutunu tam olarak görebilirsiniz. Buna iyi bir örnek, alım satım sırasındaki yerinizi net 
olarak görebilirsiniz. Son zamanlarda piyasanın sahip olduğu göstergelere, diğerlerinin büyük-
lüğüne dayanan stratejilere yönelik gelişmiş reklamlar görmek tüm piyasa için şeffaflığı arttırır. 
Daha fazla şeffaf veriye sahip olmak daha doğru analiz yapmamızı sağlar. Michael’ın dediği gibi, 
bunun bir nedeninin de altyapının gelişmesinden kaynaklandığını düşünüyorum.  Daha iyi bilgisa-
yarlar (PC), daha güçlü işlemciler (CPU), daha fazla veri deposu (RAM) daha fazla işlem kabiliyeti 
ve sunucu tarafında depolama ile birlikte her şey çok daha fazla veriyi işlemeye izin veriyor. Bunlar 
al-sat yapanlara daha fazla işlenmiş veri ve daha iyi araçlar sağlamamıza imkan tanıyor. Burada 
bahsetmek istediğim son eğilim fiyatlandırma. Birkaç yıl önce ABD’de, “Robin Hood” isimli yeni 
bir aracı kurum farklı bir söylemle piyasaya girdi. “ABD hisse senetlerinin alım satımını artık ko-
misyonsuz yapabilirsiniz.” Milyonlarca al-sat yapanı müşterisi yaptı  ve ABD’deki en büyük aracı 
kurumlar arasında belki de bir numara oldu. Birkaç hafta sonra, diğer büyük aracı kurumlar da 
TD Ameritrade, Fidelity Investment bundan etkilenerek komisyon almamaya başladı. Artık al-sat 
yapanlar hiçbir komisyon ödemeden işlem yapabilir. Geçmişte sahip olduğumuzdan çok daha fazla 
bilgiyi işleyebilecek platformlar ile komisyonsuz al-sat yapabilmek piyasaya daha fazla şeffaflık 
kazandırmak açısından oldukça olumlu değerlendirilebilir. 

AYKUT SARIBIYIK:
Burada bildiğimizden çok farklı bir piyasadan bahsediyorsunuz. Bu farklı bir panelin konusu ol-
malı. Türkiye’de piyasa şeffaflığı, emir defterinin al-sat yapanlara belirli bir ücret karşılığı sunul-
ması tartıştığımız bir konu. 

Baturalp, bundan 7 yıl önce 10 emri zor gönderiyorduk, şimdi tek müşterinin 500 emrini saniyede 
gönderiyoruz dedin. Dolayısıyla müşterilerin değiştiğini anlıyorum. TEB Yatırım olarak bireysel 
müşteriler nasıl değişti, neydi, ne istiyorlar, onlara hangi ürünleri önermeniz gerekiyor, piyasadaki 
rekabet sizi kurumsal müşterilere neler sunmaya zorluyor, neler talep ediliyor, teknolojik bacakta 
artık aracı kurumları bekleyen, zorunda olan yatırımlar, ürünler, gelişmeler neler, biraz bundan 
bahsedersen belki bizler de bireysel yatırımcı olarak neler karşımıza çıkacak, yavaş yavaş anlarız.

BATURALP CANDEMİR:
Memnuniyetle anlatayım, 33 dakikanın 30 dakikasını kullanabilirim. Hem kurumsal yatırımcılar 
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tarafında hem de bireysel yatırımcılar tarafında dramatik bir değişiklik var. Neticede herkes elde 
ettiği veriden bir strateji oluşturup, o stratejiyi gerçekleştirerek yatırımcılarının getirisini artırma-
ya çalışıyor. Ama bunu yapmak sadece veriyi analiz etmekle mümkün değil. Veriyi daha önceden 
de analiz ediyorduk, çok fazla veri geliyordu, şirketlere dair, makroekonomik haberler geliyordu; 
bunları bir potada eritip bir yatırım stratejisi ortaya koymaya çalışıyorduk. Ama bunu yaparken ve-
rileri bekliyorduk; aylık veri gelsin, çeyrek verisi gelsin, bazen satışa ilişkin veriler gelsin, üç ayda 
bir bilançolar çıksın, onların hepsini bir arada analiz edelim ve sonuçta bir yatırım stratejisi çı-
kartıp yatırımcılara yardımcı olalım, biz aracı kurumların göreviydi. Portföy yöneticilerinin görevi 
de başkalarının parasını en iyi şekilde yönetip getirilerini artırmaya yardımcı olmaktı. Bu işin bir 
boyutu olarak kalmaya devam ediyor. Fakat bu uzun süren analizin ötesinde, çok daha çabuk piya-
sadaki anomalileri keşfedip, oralardaki anomalilerden bir getiri sağlamayı ümit eden yatırımcılar 
da var. Bu yatırımcılar eskiden de vardı. Onların analiz etme zamanı aracı kurumlara ya da portföy 
yönetim şirketlerine göre biraz daha kısa olabilir ama şu ana göre çok daha uzundu. Yani biz ayda, 
iki ayda bir strateji değiştirirken, portföy yönetim şirketleri, kurumsal portföy yönetim şirketleri üç 
ayda, beş ayda bir strateji değiştiriyordu. Ama bazı bireysel yatırımcılar Türkiye’de, daha hızlı ka-
rarlar alabiliyorlardı. Verileri aslında daha hızlı işleyebiliyorlardı, biz onlara spekülatör diyorduk, 
yani manipülatör demek istemiyorum, onları ayırt ediyorum. Aslında piyasanın hacminin belli bir 
kısmını da bu tür yatırımcılardan sağlıyorduk. Şimdi son teknolojik gelişmeler, borsanın kapasi-
tesinin artması, yeni tür yatırımcılar da getirdi. Bu yatırımcıların daha öncekilerden temel farkı 
şu; çok daha geniş veriye bakarak analizi yapıyorlar ve bunu çok hızlı yapıyorlar. Çok hızlı yaptıkları 
için anomalileri insanlara göre çok daha hızlı keşfedip onu keşfettikten birkaç milisaniye sonra da 
emrini hazırlayıp gönderebiliyor. Bu bütün piyasanın değişmesine sebep oldu. Çünkü çok iyi analiz 
kabiliyeti olan, gerçekten piyasayı çok iyi tanıyan insanlar hâlâ var. Ama o insanlar o kadar hızlı 
hareket edemedikleri için başkaları daha büyük bir veri setini daha iyi işleyip daha iyi analiz edip 
daha çabuk emir üretebildiği için onlar öne geçmiş oldular. Birkaç şeyi hatırlıyorum, yurtdışına 
yaptığımız roadshow’da; müşterilerin talepleri eskiden işte makroekonomik gidişat nasıl, piya-
salar nasıl, şirketlerin durumu nasıl, değerlemeler nasıldı şeklindeydi. Son zamanlarda yeni tip 
müşterilere de tabii hizmet vermeye, onları müşteri edinmeye çalışıyoruz ya da yatırımcıları 
müşteri edinmeye çalışıyoruz. Talepleri tamamen farklı. Onların sorduğu birinci soru, bana 
hangi verileri ne kadar çabuk gönderebilirsin, benim emrimi ne kadar hızlı iletebilirsin. Yani 
bilginin bir yerden bir yere transferi. Yine bir roadshow’a giderken uçakta izlemiştim, “The 
Hummingbird Project” isimli 2018 yılı yapımı bir Amerikan filmi. Filmin konusu şu, yatırım 
şirketinde çalışan iki arkadaş, Kansas’tan New Jersey’e fiber optik kablo döşemeye çalışıyor 
ve bütün bu yolu, dağları taşları, ovaları geçerek döşedikleri fiber optik kablodan beklentileri, 
diğer yatırım şirketlerinden aşağı yukarı 7-8 milisaniye daha önce emrini borsaya ulaştırabil-
mek. Onun için yapılan yatırım o kadar büyük bir yatırım ki ama bunu birkaç hafta içerisinde 
geriye kazanabileceklerini düşünerek bu yatırımı yapıyorlar ve bu aylar süren bir yatırım. Ve 
biz de şu anda oralarda olmasak da çok uzak olmayan bir gelecekte buraya gidiyor durumdayız. 
Çok uzak olmayan derken bir iki yılı kastediyorum, 15 yıl sonra orada olmayacağız. Onun için hem 
yatırımcılarda profil çok değişti hem aracı kurumlarda bu yeni tür yatırımcıya da hizmet verebile-
cek altyapının oluşturulması için çok ciddi yatırımlar lazım. Fiber yatırımları falan kastetmiyorum 
artık, aslında kastettiğimiz verinin bir yerden başka bir yere transferini çok hızlı yapmak, çok hızlı 
yapmaktan kastım da 1 saniye falan değil, 1 saniyenin binde biri milisaniye, milisaniyenin de binde 
biri mikrosaniye dersek oralardan bahsediyoruz. 70 mikrosaniye, 150 mikrosaniye daha önce ve-
rinin iletilmesinden bahsediyoruz. Borsaya ilişkin verileri önümüzde görüyoruz ama gördüğümüz 
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veriyle gerçek veri arasında 1 saniye mi var, 10 mikrosaniye mi var, onlar çok önemli hale geliyor 
ve bizim de bu tür yatırımları, yani ciddi IT yatırımları ile altyapıya yapacağımız yatırımlarla hem 
bu mesajın götürülüp getirilmesi sırasında geçen süreyi kısaltmamız hem de verileri düzgün bir 
şekilde tutup onları sonradan kullanabileceğimiz halde bir yerde saklayabiliyor olmamız lazım. 
Daha fazla uzatmadan burada keseyim, son kısımda kalanı ekleyeyim.

AYKUT SARIBIYIK:
Çok teşekkürler. Tankut, Baturalp aracılık hizmetleri sırasında müşterilerden gelen talepleri kı-
saca özetledi. Peki X jenerasyonu, Y jenerasyonu derken şimdi Z jenerasyonunu konuşuyoruz. Ço-
cuklar cep telefonu ile doğdu, verinin içine doğdu. Finansal piyasaları nasıl tüketiyorlar, sen onla-
rın fonlarını nasıl yönetiyorsun, onlara ne önereceksin, ileride neler değişiyor, neler oluyor, sektör 
senin açından senin tarafından nasıl değişecek, nasıl ürünler göreceğiz, neler olacak?

TANKUT TANER ÇELİK:
Sektöre baktığınızda iki dinamik var; biri dediğiniz gibi gittikçe hızlı karar almayı gerektiren me-
kanizmalar, Baturalp Bey yine oldukça detaylı şekilde anlattı. Bize gelen müşterilerin beklentisi, 
portföy şirketlerinin yatırımı yapıp elde ettikleri getirileri fonlara aktarmaları yönünde. Dolayısıyla 
onlar da fonlar aracılığıyla bu işlemlerin getirilerinden faydalanmak istiyorlar. Yeni neslin önemli 
tarafında şu var, insan yaşamı da uzadığı için bu algoritmalar ne kadar ilgili kalır bilmiyorum 
ama bu arada tasarruf disiplini veya bilgide varlık dağılımı daha çok önem kazanıyor. Bilgide 
varlık dağılımını yapabilmesi için de tabii teknoloji birçok veriyi onların da önüne sunuyor. Kendi 
risklerini ölçebilmelerini sağlıyor. Bizim burada bir başka fonksiyonumuz da bu tip insanlara ya-
tırımlarında teknolojiyi kullanarak, risklerini daha iyi ölçerek, geleceğe yönelik daha iyi finansal 
planlamalar sağlamak şeklinde olabiliyor. Çünkü eskisinden daha fazla veriye sahibiz. Belli bir dö-
nemde ürünlerimizin eskisine göre likiditesinin artması gerekecek. Teknolojik mesela Exchange 
Traded Funds (ETF)’ler bunun en güzel örneği. Bildiğiniz gibi, ETF’ler esasında baktığınız zaman 
yatırım fonlarının borsada işlem göreni. Ama farkı ne, biri kapanıştaki fiyatlarından işlem görüp 
ertesi günkü güne geliyor. Ama ETF dediğiniz şey; borsa yatırım fonunda gün içindeki herhangi 
bir fiyattan üstten satıp gün içinde arbitraj yapabildiği gibi veya ETF’in içindeki varlıklarla fonun 
kendi borsadaki işlem fiyatı arasında bir arbitraj varsa, bundan faydalanabilmek. Yani dolayısıyla 
insanların baktığınız zaman fiyatı real-time değerlenen, ona göre işlem gören ürünlere ihtiyacı 
çok fazla. Tabii Türkiye’de bu niye gelişmedi konusu ayrı bir toplantı konusu. Ama yurtdışına bak-
tığımız zaman, özellikle 2000’lerin başından itibaren bu ETF’ler oldukça önemli bir yer aldı. Hatta 
Blackwell Global Investments, The Vanguard Group gibi şirketler bugün trilyonlarca doları bu 
ETF’ler üzerinden yönetmekte. Bunun da belli bir dönem sonrasında bizim ülkemize adapte 
olacağını düşünüyorum.

AYKUT SARIBIYIK:
Çok teşekkürler. Pasif varlık yönetiminin önemini anladığım kadarıyla burada konuştuk ve li-
kiditesi daha yüksek, çeşitliliği daha fazla ve ETF gibi aslında ağır yükü sizin tarafın yaptığı, 
müşteriye sadece seçmesi kalan ürünlerde eğilim görüyorsun. Çok doğru.
Öyleyse Michael, alış ve satış tarafı sahada birbirleriyle kavga ediyorlar ve biz onlar için teknolojik 
silahlar sağlıyoruz. Peki, teknoloji açısından gördüğünüz eğilimler neler, yakın gelecekte ne tür 
teknolojiler veya ürünler veya hizmetler göreceğiz, gündemdeki konu nedir veya önümüzdeki bir-
kaç yıl için gündemin konusu ne olacak?
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MICHAEL BABUSHKIN:
Yazılımların karmaşıklığının her zaman artmakta olduğunu görmekteyiz. 10, 15 hatta 20 yıl geriye 
bakınca, gelişmiş sermaye işlemleri platformunun, çoklu ekranlar, güçlü bilgisayarlar, tüm tarih-
sel veriyi saklayabilmek amacıyla büyük kapasiteli ana bellek alanları ile çalıştığını görüyoruz. 10, 
15, 20 yıl önce piyasada kazanmanın yolunun bizzat gece gündüz bu tarihsel veri üzerinde çalış-
mak olduğu fikri hakimdi. Bugün aynı yaklaşımı takip edince bir sermaye piyasası aktörü olarak 
muhtemelen kendinizi potansiyel kullanılabilecek verinin çok küçük bir kısmı (oranı) ile sınırlan-
dırmış olacaksınız. Ama eğer, kişisel bilgisayarın vaad ettiği imkanları bir kenara bırakıp, cloud’da-
ki verilerle çalışmaya karar verirseniz, iş değişir, çünkü orada bilgisayarınıza indirebileceğinizden 
çok daha fazla veri mevcuttur. Diğer bir konu, bizatihi yazılımın, çok fazla veriyi işleme alması 
gerektiği için, çok karmaşık hale gelmesidir. Bu işlemci algoritmalarını ve verileri görselleştiren 
arayüzleri kısıtlandırmaktadır. Böylelikle, hem gerçek zamanlı hem de tarihsel veriler üzerinde 
çalışmak için, tekrar network ve cloud’a başvurulur. Bugünlerde gerçekleşmekte olduğunu gör- 
düğümüz eğilim budur. Her şeyi pc, laptop ve telefona yükleme çabası, analitik oturum için, tabiri 
caizse, sizi bağlantıdan kopartır. Artık geçmişte kalmıştır ve esasen asla geri gelmez. Tüm devam 
eden analitik çalışmalar, her türlü robo danışmanlık şirketleri, analiz ajansları, haber ajanslarının 
hepsi internet üzerinden (on line) olacaktır. Cloud’dan gelen gerçek zamanlı verilere dayanacaksı- 
nız. Bu da temel olarak yazılımı bir sonraki sofistik seviyesine getirecektir.      

AYKUT SARIBIYIK:
Baturalp, kısa kesmiştin, devam et o zaman. Çok önemli iki eğilim var, bunlardan biri makine 
öğrenmesi ve yapay zekâ. Bir diğeri de biraz sonra detaylı şekilde konuşacağız, hepimizin ekran-
lardan izlediği toplanmış veri dışında borsanın içerisinde olup biten ve borsanın emir defterinden 
takip edebildiğimiz bir başka veri seti var, buna da emir defteri (order book) diyelim. Bu iki eğilim 
ve bu iki gelişmeyle ilgili fikirlerini duymak istiyorum. Senden başlayacağım. Özellikle yapay zekâ 
ve makine öğrenmesi, senin tarafta neler değiştirdi, neler değiştirecek, nasıl ürünler gelebilir, 
aklına gelen pratik örnekler, pratik dönüşümler var mı bununla ilgili?

BATURALP CANDEMİR:
Teşekkür ederim. Bizim gibi aracı kurumların temel fonksiyonlarından biri de yatırımcıları koru-
mak ve yatırımcıların zarar görme ihtimali olan durumlarda uyarmak. Sermaye piyasalarında en 
büyük şikayetlerimizden biri; 
- yatırım hesabı sayısının az olması,
- yatırım hesabı sahiplerinin çok büyük bir kısmının likit yatırım fonları tutuyor olması, 
- sermaye piyasalarına çok fazla ilgi gösterilmiyor olması. 

Çok önce, 10-15 yıl önce de borsada bakiyeli yatırımcı sayısı, şimdikinden çok farklı değildi. Ama 
o zamanki sayıyla şimdiki sayı arasında ne kadar fark olduğunu bilmiyoruz. Ama belki de 8-10 
milyon pişman olmuş, tövbe etmiş yatırımcı duruyor. Dolayısıyla bu makine öğrenmesi ya da yapay 
zekayla ilgili yeteneklere bence aracı kurumların bir kısmı birkaç yıl içerisinde kavuşacak. Müş-
terilere sadece, işte yardım masası (help desk) gibi (yardım ederken, oraya buraya ulaşırken ya 
da ekranı olmayanlara fiyatı söylemek gibi) değil de başka bir şekilde bu yetenekleri kullanmak 
mümkün olabilecek. Dediğim gibi yatırımcılar kendi stratejilerinde özgür olsa da mümkün olduğu 
kadar onları uyarmak da bizim görevimiz. Dolayısıyla bu tür piyasaya dair anomalilerin keşfedil-
mesi ya da stratejilerin keşfedilmesi bir kenara, yatırımcıların yaptıkları yatırımlarda bazı temel 
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yanlışlara düştükleri oluyor. Genellikle gördüğümüz en büyük problem, bir arkadaştan yatırım 
tavsiyesi alıp yatırım yapmak. Dolayısıyla bir arkadaşın kurbanı olan çok fazla yatırımcı var. Bu 
yetenekleri özellikle likit olmayan hisselere girildiği durumlarda, riskler konusunda onları uyar-
makta kullanabileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi fonksiyonlarımızdan biri, yatırımcılara tav-
siyelerde bulunmak. Kısa vadeli, uzun vadeli yatırım tavsiyesi olabilir, bunların yasal düzenlemesi 
tamam. Bunların üzerine insanlara piyasadan aldığımız bilgileri kullanarak daha yeni, 15 yıl önce 
yapılmış modellerin çıkardığı sonuçları değil de 15 dakika öncenin, 15 saniye öncenin verisini de 
kullanarak yapılan analizlerin sonucunda, risk olarak nerelerde olduklarını hatırlatmak için kul-
lanabiliriz. Biraz önce Michael da konuşurken söyledi, onların ilgi duyduğu çok fazla veri var ve 
çok fazla veriyi bütün yatırımcılara vermek de çok anlamlı değil. Dolayısıyla, kime hangi veriyi ne 
kadar detaylı verebileceğimizi düşünürken hem makine öğrenmesi hem yapay zekadan fayda-
lanıyor olacağız. Buradaki problemlerden biri, birkaç problem var; burada da bunu dile getirmek 
isterim. Muhtemelen sektörümüzün 5 yıl sonra ihtiyaç duyacağı yeteneklerin çok büyük bir 
kısmı şu anda yetişmiyor. Yani veriyi çok hızlı aktarmak, veriyi çok hızlı işlemek, veriyi pek 
çok farklı yöntemle analiz etmek ve bunları bir yatırım stratejisine dönüştürmek bir yetenek. 
Hem IT tarafında hem istatistik tarafında gerçekten 5 yıl sonra şu andakinden farklı yetenek-
lere sahip bir grup çalışana ihtiyacımız olacak. Ve o çalışanlar şu andaki üniversite mezunların-
dan kendini çok fazla geliştirenler arasından olacak. Belki önümüzdeki dönemde üniversiteler 
de programlarını hazırlarken bu konularda bize destek olacak yetenekleri de yetkinlikleri de 
yetiştirmek konusunda bir karar alıp o tarafta yürüyebilirler. Dediğim gibi çok fazla insana ih-
tiyacımız olacak ve bu yeteneklerin çoğu yetişme döneminde, daha yetişmesi gereken dönemde. 
Umarım birkaç yıl içerisinde şimdi konuştuğumuz ve hayal gibi gördüğümüz şeylerin çoğunu zaten 
uygulamaya başlamış olacağız. Başlayamayanlar da aslında başka bir ligde müşterilerine hizmet 
vermeye çalışıyor olacak. Eğer bunları sağlayabilirsek, o zaman da gerçekten müşterilerimizin 
hem getirilerini artırmaya, daha da önemlisi varlıklarını korumaya, risklerini daha iyi görmelerine 
yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum.

AYKUT SARIBIYIK:
Tankut, 2008 yılıydı Betterment diye bir teknoloji şirketi çıktı, “finanstan, aracı kurumdan anla-
mam ama teknoloji bazlı insansız süreçlerle oturacağım, robo advisor yapacağım ve insanların 
paralarını, teknolojik iş akışlarıyla, teknolojik bilgimle üreteceğim” dedi. O gün başlayan yolcu-
lukta bugün bakıyoruz, dünyada yaklaşık 300 milyar dolar neredeyse, biraz da büyüklerin de oyu-
na girmesiyle artık insansız fonlar, insansız fon yönetim süreçleriyle yönetiliyor. Yani yapay zekâ 
bir şekilde fon yönetimi süreçlerini değiştiriyor, etkiliyor, dönüştürüyor. Bu konuda senin fikirlerin 
neler, nasıl bir dünyaya doğru gidiyoruz, neler olacak, bizi neler bekliyor?

TANKUT TANER ÇELİK:
Renaissance Capital’ı anlatan bu piyasalarla içli dışlı olan insanların bildiği, Jim Simons’ın Re-
naissance Capital’ın macerası yeni çıktı. Esasında bir yol haritası. Çünkü çok kısaca bahsetmek 
gerekirse, Jim Simons baktığınızda MIT’de 41 yaşına kadar bir matematikçi. 41 yaşına geldiğin-
de matematiğin Nobel’ini kazanmış. Fakat gençliğinde hasbelkader al-sat işine bulaştığı için bu 
piyasalara meraklı. Finansçı olmayan bir grup arkadaşı ile tamamen modellemeye dayanan, o 
zamanın teknolojisiyle Renaissance Capital’ı kuruyor. Baktığınız zaman, buradaki insanlar bu fon-
da çok ciddi bir şekilde bu modellemenin ilkel versiyonu da olsa o veriyi ilk kullanabilen olmanın 
avantajını yaşıyorlar. 
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AYKUT SARIBIYIK:
Hangi yıllar?

TANKUT TANER ÇELİK:
Baktığınızda, 1970’lerin sonundan başlayıp 2005’e kadar, yani 40 yıl önceden ilk olay oradan baş-
lıyor. Hatta ilginç bir yan, yine benzer bir şekilde, 1985 yılında Deep Blue ve Gary Kasparov’un ya-
rışması önemliydi. Çünkü ilk defa bir artificial intelligence, yapay zekâ bir insana karşı oynuyordu 
ve sonuç insanın zaferiyle çıktı. 35’e 0 Kasparov kazandı. Ama 1996 yılına geldiğimizde, bu sefer 35 
oyun oynayamadılar, 4-2 bitti yine Kasparov kazandı. 1997, bu sefer 3,5-2,5 makine kazandı. Ama 
Kasparov pes etmedi, oyunun şeklini değiştirdi. Bu sefer adına gelişmiş satranç veya İngilizcesi 
advanced chess denen, yeni kurallara dayanan satranç oyuncu gelişti. Buradaki olay şu, satranç 
oyuncusu aynı zamanda makineden yardım alabiliyor. Yani karar verme desteği gibi, siz bu sayede 
yarışıyorsunuz. Yine bilgisayarları yeniyordu, ta ki 2013 yılına kadar. 2013 yılında, o zamanki Nor-
veçli şampiyonu bilgisayar yenmişti. Bizim finansal piyasalara baktığımızda, şunu göreceğiz, bu 
evrim sürecindeki gibi belli türlerin yok olması gibi, ortama adapte olamayan veya yeterli para ka-
zanamayanlar yok olurken, diğerleri kazanmaya devam edecek. Dolayısıyla buraya geldiğimizde, 
yapay zekâ oldukça önemli.

Ama şu nokta henüz Kasparov’un yenildiği noktada değil. Bunu nereden biliyoruz çünkü bugün 
dünyada pasif yatırımlar için haklısın ama aktif yatırımlara bakıldığı zaman, akademik çalış-
malar da gösteriyor ki yapay zekaların yönettiği fonlar hâlâ insanların yönettiği fonlara karşı 
kesin bir üstünlük sağlamış değil. Aradaki farklar istatistiki yanılma kadar. Ama öte yandan, 
insanlık için kötü haber de şu, insanlardan da kötü değiller. O da bu durumu şu hale getiriyor, 
baktığınızda insanlığa oldukça yaklaşmış durumda. O zaman biz ne noktadayız, Kasparov’un 
belki geliştirmeye çalıştığı makine yardımıyla, machine learning’i de kullanarak bizlere yardımcı 
olup hâlâ insanın karar verebildiği süreçler hâlâ yaşayacak gibi gözüküyor. Bunu şuradan da an-
lıyoruz, mesela verinin öneminden bahsettik ama veriyi işlerken bugün Amerika’da artık anlık 
verilerden bahsediyoruz ya, en basit veri şudur ki gayrisafi millî hasıla, büyüme rakamı, belli ge-
cikmelerle gelir hesaplamalar nedeniyle. Fakat Amerika’ya bakarsanız, bunu oldukça real-time’a 
yakınlaştırmayı hedefleyen GDP Now veya Nowcast gibi tahmin şirketleri her veri çıktığında veriyi 
açıklıyor ve dolayısıyla nihai rakamı tahmin etmeye çalışıyor. Fakat orada da maalesef sonuçlar 
çok parlak değil, yani oynaklığı var. Keza aynı şekilde MIT’nin 1 billion price project dedikleri 1 
milyar emtianın veya hizmetin enflasyon sepetindeki 1 milyar fiyattan oluşan bir sepet oluşturup, 
onunla enflasyonu tahmin etmeye çalışıyorlar. O da mesela real-time olarak çok avantaj sağlamış 
durumda değil. Dolayısıyla henüz gelişmeye açık ama bilgisayar dünyasında bu gelişme durmaya-
cak, ilerleyecek o yüzden anlattım.

Baturalp Bey’in dediği gibi daha gelişmiş insan gücüne, bunları kullanabilen, o verilerin nasıl ak-
tarıldığını ve modellerin ne dediğini anlayabilen, yorumlayabilen insanlara ihtiyaç var. Mesela 80’li 
yıllarda kuantum devrimi başladığında bu ilk modellerin kurucusu Emanuelle Derman’ın çok 
güzel bir kitabı var. “Models Behaving Badly”, yani kötü davranan modeller kitabında şunu 
anlatır; esasında hiçbir model sonsuza kadar aynı şekilde çalışmaz. Her bir model değişik dön-
güler içinde değişik tepkiler verir. Model geliştiricinin görevi aynı zamanda ne zaman bu mo-
deli terk etmesini bilmektedir. Dolayısıyla baktığınızda hem makinelerin öğreneceği hem de 
insanlarla makinelerin beraber yaşayacağı bir sürece doğru girmemiz kaçınılmaz.
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AYKUT SARIBIYIK:
Çok teşekkürler.
Tsachi son soru sende, bu yüzden tüm zamanı kullanabilirsin. Burada bahsettiğimiz eğilimlerden 
biri veri, diğeri ise dünyayı yavaş yavaş şekillendiren makine öğrenmesi ve yapay zekâ uygulaması. 
Bir başka büyük yönelim ise farklı veri setlerinin şeffaflığıdır. Biz bu konuları fazla bilmiyoruz. 
Belli yatırımcıların görebildiği bir emir defteri var. Öyleyse lütfen bize basit kelimelerle, kolokas-
yon nedir, her protokolün ne olduğunu, emir defterlerinin ne olduğunu ve yatırımcılar olarak nasıl 
görebileceğimizi, yararlanabileceğimizi ve analiz yapabileceğimizi söyleyebilir misiniz?

TSHACI GALANOS:
Emir defteriyle başlayacağım, bunun ne olduğunu açıklayacağım, bir örnek vereyim. Ardından 
ürünümüzü anlamak için 2 dakikalık bir video izleyeceğiz. Piyasada herhangi bir işlem, bekleyen 
bir emir ile süreli bir emrin birleşimidir. Emir defteri tüm süreli emirlerdir. Piyasanın derinliğini, 
bekleyen tüm al-sat emirlerini görebiliriz. Bu konuyu daha iyi açıklamak için bir örnek vereyim. 
Meyve pazarına gittiğinizi düşünün. Pazarda elma satan tezgahın önünde durup 1 kg elma istiyor-
sunuz, pazarcı da 5 TL’ye 1 kg elmayı satıyor. 5 TL, 1 kg elmanın fiyatı. Fakat bu sadece bu tezgahta 
geçerli olan fiyat. Pazardaki bütün elma satıcılarının fiyatlarını bilirseniz alıcıların da kaç liradan 
aldığını, ne kadar almaya hevesli olduğunu bilirsiniz. Piyasadaki tüm alıcıları, satıcıları, fiyatı, liki-
diteyi bilme yeteneğine emir defteri deniyor. Al-sat yapan bütün profesyonellerin bu emir defterine 
ihtiyacı var.

AYKUT SARIBIYIK:
Bu emir defterinin görsel bir örneğini getirdiniz mi?

TSHACI GALANOS:
Evet, bir book map videosu izleyelim, geliştirdiğimiz bu platform ile emir defterini görselleştirdik. 

AYKUT SARIBIYIK:
Şu anda gördüğünüz tablo, aslında çoğumuzun göremediği tablo. Bu piyasadaki olan bütün işlem-
lerin, bekleyen işlemlerin, büyüklüklerin ve sıraların olduğu bir görüntü. Bu bildiğimiz verinin 
dışında başka bir veri. 

TSHACI GALANOS:
Hitmap’i açıklayacağım. Burada fiyatları, gerçekleşen işlemleri, derinliği, bütün satış işlemlerini 
ve alım fiyatının altındaki alış emirlerini görürsünüz. 

Bu kısa video book map’in ana özelliklerini ve nasıl kullanılabileceğini anlatıyor. Bookmap ile piya-
sayı hissedebilirsiniz. Piyasanın dinamiklerini, oyuncuların niyetlerini, fiyat ve hacme bağlı kalma-
dan anlayabilirsiniz. Bookmap ile al-sat yapanların modellerini inceleyebilir, gelecek davranışlarını 
tahmin edebilirsiniz. Bookmap API ile var olan otomatik al-sat stratejilerini ve göstergelerini kul-
lanabilir veya kendinize özgü strateji oluşturabilirsiniz. Profesyoneller tarafından kullanılan plat-
formu kullanmaya başlayın ve günlük işlemlerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Şimdi bookmap’i indirin.

AYKUT SARIBIYIK:
Süremizin sonuna geldik. Tam da vaktinde bitirdik. Soru alamadık ama soruları her zaman bize 
dışarıda sorabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.
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BERRİN KULELİ:
Biliyoruz ki önyargıları olan bir toplumuz, önyargılarımız da hayatımızı bir hayli etkiliyor. Bu önyar-
gıları nasıl aşabiliriz, beraber konuşacağız.

DR. GÜLDEN TÜRKTAN:
Kadın için dünya çapında bir şeyler yapmaktan yola çıktık. KAGİDER olarak çok başarılıyız ama 
dünya çapında bir şeyler yapmalıyız. G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85’ini üretiyor, gayri 
safi milli hasıla üretim kapasiteleri yüzde 85. Nüfusun yüzde 67’si G20’de ve uluslararası ticaretin 
yüzde 75’i G20’de. Çok güçlü ilk 20 ülke. Türkiye’nin de bunlar arasında yer alması hepimiz için 
bir onur ve fırsat.  KAGİDER’de kadın için çalışmalar yürütüyoruz fakat dünyada da durum çok iyi 
değil. G20 ülkelerinde erkek çoğunlukta. Kadınlar tutunamıyor, kadının resmi G20 ülkelerinde yok. 
Bu konuda birçok araştırma yapılıyor. Araştırmaların içinde kadının tüketim kararlarını verdiği, 
kadının ekonomi içinde bir paydaş olduğu zaman, o ekonominin hem yere basan hem de sürdü-
rülebilir olduğu konusunda bir sürü yayın var. Biz de hükümetimize gittik, G20’de bir şey yapalım, 
W20’yi kuralım dedik. Çok büyük çabalar sonucunda nihayet bir mektupla ve bir telefonla öğrendik 
ki W20 kuruldu, KAGİDER adına başkanlığına da ben getirildim. Kurulmasını dünyaya açıkladık, 
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arkasından da işlere başladık. O günden bu yana Çin başkan oldu. Çin’in başkanlığında dijital 
ayrım diye bir konu geldi. Arkasından Almanya Başkan oldu, Angela Merkel üç oturuma gelerek 
G20’de bir W20 sayfası açtı. Arkasından Arjantin başkan oldu. Bizim koyduğumuz başlıklardan 
biri tarımda kadındı, tarımda kadın biz yokken de var olan, ekonomi ve sanayi yokken de var olan 
bir kadın konusu. Bir tarım ülkesi olarak tarımda kadın konusunda ciddi çalışmalar yaptılar. Arka-
sından, bu sene Japonya çok büyük bir başarıya imza attı ve yapay zekada kadının durumunu gün-
deme getirdi. Bütün dünya W20’yi konuşuyor ama Türkiye’de basına yansıyan hareketler olmadı. 
Hollanda Kraliçesi Máxima Zorreguieta Cerruti öncülüğünde W20 Acceleration Platform’u kurma 
çalışmaları yapıldı. 

Çeşitlilik ve kapsayıcılık konuları da çok önemli. Biz gençken Amerika’da diskoya giderdik, kapıda 
biri içeriye geçenleri seçerdi. Ben de seçim kriterini çok merak ederdim, çeşitlendirerek seçiyor. 
Diskoda içeri girerken kapıda, insan kaynaklarında, hükümetin seçimlerinde, belediyenin seçim-
lerinde çeşitlilik çok önemli. Kapsayıcılık ise onları birlikte hareket ettirebilmek, örneğin diskoda 
birlikte dans ettirebilmek. Eğer bir grup katılamayıp, bir köşede oturuyorsa, kapsayıcılık yok de-
mek. Kapsayıcılık Türkiye’nin söylemlerinden biriydi ki W20’yi kurabildik. Bu sene W20 başkan-
lığına Suudi Arabistan geliyor. Suudi Arabistan’da da fark eden değişimler olacağına inanıyorum 
ama henüz mottosu belli değil.

DR. AYŞEGÜL KAYAOĞLU:
Burada bir akademisyen olarak bulunuyorum ama bir yanım da girişimci. Tanımlar ve bilimsel 
bulgulara dayanarak sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle, çeşitlilik deyince as-
lında aklımıza direkt olarak fark edilebilir çeşitlilikler geliyor. Özellikle cinsiyet, yaş, etnik köken 
farklılıkları gibi. Fakat bir de fark edilmeyen veya daha az fark edilebilir çeşitlilikler var. Bunlar 
da eğitim ve tecrübe geçmişlerindeki farklılıklar ya da meslek geçmişindeki farklılıklar da olabi-
liyor. Fakat ben kendi araştırma deneyimimden de kaynaklı olarak göçmenler, etnik farklılıklar 
ve kadınlar üzerine bazı paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Öncelikle, çeşitlilik ve iş süreçlerini 
nasıl etkileri oluyor, bunu anlamaya çalışmadan evvel, bence çeşitlilik neden önemli, genel olarak 
mikro ve makro seviyede ne gibi etkileri var, bunları anlamamız gerekiyor. Ekonomi yazınında hem 
kalkınmakta olan ülkeler hem de gelişmiş ülkeler için birçok çalışma var. Mikro seviyede etkilerini 
ele alacak olursak, çeşitli saha çalışmalarında, özellikle etnik farklılıkların, etnik köken farkla-
rının ve göçmenlerin çeşitli sektörlerde daha artan oranda bulunuyor olmalarının yaratıcılık ve 
inovasyon üzerine çok büyük etkisi bulunuyor. Ayrıca, tüketiciye bakan yönüyle, farklı tüketicileri 
kapsayacak iş planlarını oluşturabilmek için iş modellerinde de kapsayıcı olmak gerekiyor. Sade-
ce belli bir seviyenin sesi değil, aslında iş geliştirme süreçlerinde de çeşitli kesimlerin seslerini 
sürekli olarak dinlemek gerektiğine dair bulgular var. Aynı zamanda, sadece işe alım süreçleri 
ve mikro seviyede çalışanlar bazında değil, ekonomik bulgular içerisinde aslında yönetim kurulu 
seviyesinde ve üst düzey, alt düzey yönetici seviyesinde kadınların varlığının ve etnik köken farklı-
lıklarının çeşitliliğinin olmasının bir şirkette ekonomik olarak da çok büyük etkiye sebep olduğunu 
görüyoruz. Örneğin yönetim kurulunda kadınların çok olduğu şirketlerde yüzde 40’a varan oranda 
öz sermaye kârlılığında artış görüyoruz. Bunun dışında, mikro etkilerin dışında, makro etkileri 
de var. Bütün bu etkileri de iş planını ya da iş modelini geliştirirken göz önüne almamız gerekiyor. 
Makro etkileri çok daha farklı düzeyde, direkt ve endirekt olarak ayırabileceğimiz çeşitli etkiler 
var. Direkt baktığımızda, akademik çalışmalarda Avrupa, Amerika ve çeşitli Asya ülkelerindeki ça-
lışmalarda ekonomik entegrasyonla birlikte hem kadınların hem etnik köken farklılığı içeren 
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topluluklarda çeşitli etnik kökenden kesimin ekonomik entegrasyonu artırmasıyla beraber 
aslında vergi gelirleri ve üretime de katkının arttığını görüyoruz. Mesela Türk toplulukları için-
de Almanya’da, Hollanda ve Belçika’da yaşayan Türkler için, onların aslında sürekli o toplulukta 
ayrımcılığa maruz kalmalarına dair çok haber yapılıyor. Fakat baktığımızda, yapılan çalışmalarda 
Avrupa’da yaşayan Türklerin vergi açısından ve üretkenlik açısından bulundukları topluluğa çok 
olumlu katkıları olduğunu görüyoruz. Peki endirekt etkileri neler ve bunu genel olarak neden bu 
kadar önemsemeliyiz, çeşitlilik neden önemli? Çünkü aslında dolaylı olarak çok büyük etkileri var. 
Özellikle Türkiye olarak birbirimize güven ve gruplar arası güven konusunda çok kötü durumdayız, 
dolayısıyla toplum olarak birbirimize olan güvenimizi artırmamız gerekiyor. OECD ülkeleri arasın-
da güven sıralamasında maalesef 30 ülke arasında 29’uncuyuz. Peki bu nasıl olur? Davranışsal 
ekonomiye baktığımızda şunu görüyoruz, normların ve davranışların değişmesi için kesinlikle 
farklı gruplarla kontağımız olması gerekiyor. Özellikle kadınların norm değiştirmedeki gücünü 
kullanarak aslında çeşitli Afrika ülkelerinde önyargıların daha hızlı bir şekilde kırıldığı bulunuyor. 
Dolayısıyla, biz aslında özellikle ülkemizde kadınların yeni jenerasyonlar yetiştirmedeki rolünü 
de dikkate aldığımızda, ne kadar önemli bir rol oynadıklarını görebiliyoruz. Çünkü sadece direkt 
olarak üretkenlikleri, katkıları değil, jenerasyonlar arasında güvenin artışı, bir rol model olarak 
bir ebeveyn ve kadın olarak aslında yeni gelen jenerasyonlara öncülük yapıyor olmaları sebebiyle, 
iş hayatında ve genel olarak üretimde, ekonomide seslerinin duyulması gerektiğini düşünüyorum. 
Hem ekonomi hem sosyoloji literatürüne baktığımızda şunu görüyoruz, çeşitlilikle beraber bu 
çeşitliliğin nasıl değerlendirildiği de önemli. Örneğin, Endonezya 1980’lerde bir iskân politika-
sı değişikliği yapıyor ve 2 milyon kadar çeşitli etnik kökenden kişiyi yüzlerce farklı toplulukların 
arasına serpiştiriyorlar. Bu sayede, aslında buradaki politika ve sebep farklı ama ekonomistler 
oraya gittiklerinde, çeşitli saha çalışmalarıyla şunu görüyorlar; eğer iskan politikası sonrasında 
yeni yerleşim yerinde birden fazla, hatta onlarca etnik kökenin birlikte yaşadığı bir topluluktan 
bahsediyorsak eğer, burada iletişim, etkileşim de çok fazla olduğu için, sosyal entegrasyon da 
fazla olduğu için, örneğin farklı etnik köken arası evlilikler vs. hatta sosyal eğitim eşitsizliğinin 
azalması gibi çok olumlu etkisi bulunurken, sadece iki ya da üç tane etnik kökenin olduğu top-
luluklarda kutuplaşmaların olduğunu, büyük grupların sadece kendi aralarında iletişime daha 
fazla geçtiklerini ve bunun da sosyal insicam, sosyal insicam üzerinden düşük güven ve artan 
yolsuzluğa sebep olduğunu buluyorlar. Dünya genelinde buna dair birçok çalışma var, o yüzden 
şunu söyleyebiliriz; iş modellerini buna göre tasarlamalıyız, çünkü iş modelleri dediğimiz şey ha-
yatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz, en büyük öğrenme yerimiz. Toplum olarak birbirimizi 
şekillendirdiğimiz yerler. Eğer biz kontak kurdukça, kimliğimiz de değişiyorsa, o zaman kimlerle 
kontak kurduğumuz da çok önemli. Kurumların ve hükümetlerin bu konuda büyük sorumlulukları 
var. Kurumların neden çok sorumluluğu var, Türkiye’de istihdam deyince devlet kurumlarında-
ki istihdamla özel sektör istihdamını karşılaştırdığınızda, aslında sebebi ortaya çıkıyor. Özellikle 
KOBİ’lerin dahi aslında rolü çok büyük bu konuda. Dolayısıyla iş piyasasında çeşitliliği artıracak 
faktörler çok önemli. Peki nasıl iş modelleri geliştirebiliriz, Türkiye’de bunun çok örneğini gö-
remiyoruz ya da belki çok yansıtılmıyor. Örneğin yakın zamanda bazı özel firmalar, doğum iznini 
sadece kadın değil, erkek çalışanlarına da vermeye başladı. Etkileri görülebilse, özel sektör de-
ğişik politika ve programlarla çeşitliliği kendi işleyişlerine sürdürülebilir bir şekilde dahil etmeye 
çalışacaktır. Devletle iş birliği içerisinde çok daha farklı yapıcı politikalar geliştirilebilir. Şunu da 
söyleyebilirim, etnik köken farklılıkları ya da cinsiyet farklılıklarının göze alınması sadece işe alım 
süreçlerinde değil, her seviyede önemli. Üst düzey ve alt düzeyde yöneticilerin de çeşitlendirilmesi 
gerekiyor, dolayısıyla çalışanların sadece işe alım sürecinde bir ayrımcılığa maruz kalmıyor olma-
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sı aslında problemi çözmüyor. Hatta yapılan bazı çalışmalar maalesef mesaide, ödeme noktasın-
da, mobbing ve çeşitli konularda aslında hâlâ bir yol alamadığımızı gösteriyor, yani etnik konuda 
ayrımcılık var, cinsiyet noktasında ayrımcılık var. Dolayısıyla, aslında geniş yelpazede çeşitliliği 
sağlayacak bir iş modeli geliştirmeli ki hem mikro hem makro düzeyde olumlu bir etkisi olsun.

YİĞİT OĞUZ DUMAN:
Ekonomik darboğaz, sıkıntılar vs. bunlar aşılabilir umarım ki ama asıl problemimizin sosyal ta-
rafta olduğunu ve bunun da içinde çeşitliliğin ve daha önemlisi de kapsayıcılığın olduğuna inanıyo-
rum. Bu nedenle zaten kişisel olarak da bu konulara fazlasıyla eğiliyorum. Demokrasinin iki tane 
ana unsuru var, birisi adalet, diğeri de çeşitlilik. Yani çeşitlilik; çoğunluğun yönettiği fakat azınlık 
haklarının korunduğu ve herkesin söz sahibi olabildiği, sözünün dinlendiği ortamlar. Ülkemiz için 
de bu bence önemli bir konu.

Ailemin yapısı gereği kadının adaletini ve geliştirme etkisini yaşama fırsatı elde etmiş durumda-
yım. Erkek kadın, genç yaşlı, beyaz siyah fark etmez, günün sonunda hepsinin farklı kabiliyetleri, 
kendi içinde artıları ve eksileri var. Özünde herkesin bu toplum içerisinde bir yeri ve ağırlığı olmak 
zorunda. Bence temelde buradan başlamak lazım. Birinci kabulümüzün bu olması gerekiyor. Do-
layısıyla, Peryön Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nde geçen dokuz yıllık bir genel başkanlık süre-
cinde de ana odaklarımızdan bir tanesini bu farklılıkların yönetimi, özellikle de Türkiye’de geri 
kalması nedeniyle gençler ve kadınların iş hayatına katılımı olarak kodlamıştık. O dokuz yıllık 
misyonun üzerine Yönetim Kurulunda Kadın Derneği girişimine denk geldim, bu girişimle, Tür-
kiye’de kadının iş hayatına eşit başlaması ve kariyerlerinde eşit şekilde ilerlemesini sağlamayı 
amaçladık. Bu dernek bunun için kuruldu. İki yıl bir sivil inisiyatif olarak devam etti, sonrasında 
da dernekleşerek faaliyetlerine devam ediyor. Şu anda Türkiye’deki insan kaynağının, özellikle iş 
hayatına girişteki nispeten eşit koşullarda başlayan kadın erkek dengesinin yönetim kadrolarına 
doğru çıktıkça farklı sebeplerden dolayı azalması, en tepelerde hiç olmaması veya çok az olması 
problemine neşter vurmaya çalışıyor. Çok önemli bir programı var. 18 aylık bir program, 18 ayda bir 
başlıyor ve Türkiye’nin en değerli mentörlerini, Türkiye’nin bu konudaki en etkin kadın kaynağıyla 
buluşturmaya ve o kadınların yönetim kurullarında faal olarak görev alabilecekleri yetkinliklere, 
o deneyim setleriyle buluşarak tartışarak öğrenerek hazırlanmasını sağlıyor. Bir mentörlük prog-
ramı denebilir, ama bunun yanında da çok ciddi bir akademik gücü de var, üç üniversitenin çok 
ciddi bir desteği var. Bu konuda da akademik bilgiyi de tamamlamaya gayret ediyoruz. Böylelikle 
kadınları oraya taşımaya çalışıyoruz. Türkiye’de şu anda yönetim kurullarındaki kadın sayısına 
bakarsanız, dünyadaki en düşük oranlardan birini görürsünüz, yüzde 14’ler civarında. Daha da 
ilginç bir rakam söyleyeyim, yaklaşık olarak bu yüzde 14’ün de yüzde 49’u aile üyesi olduğu için 
yönetim kurulunda. Büyük oranda da çok da fazla söz sahibi olmayan kadın yöneticiler olduğunu 
görüyoruz. Yani aktif, faal, yöneten, şirketlere yön veren kadın sayısının ne yazık ki az olduğunu 
görüyoruz. Burada kritik olan bir konu var; kota, tartışmalı alanlardan bir tanesi, herkesin kendine 
göre bir fikri var. Şahsen ben kotaya felsefi olarak karşıyım; bunun 50-50 olmasından daha doğal 
bir şey olmadığını düşünüyorum ama Türkiye’de başladığımız noktanın o kadar geride olması ger-
çeği var ki en azından bir kotayla bir hedef koymak fikrine çok da uzak değilim. Çünkü, Türkiye’nin 
dışında ülkeler bunu böyle halletmişler. Birkaç tane rakam paylaşacağım; Fransa’da kotayı yüzde 
40 koymuşlar 2011’de, yüzde 12 olan rakam bugün yüzde 42’ye yükselmiş. Belçika’da kotayı yüzde 
33 koymuşlar, yüzde 11,6’dan yüzde 42’ye taşımışlar. Norveç’te yüzde 40 koymuşlar, yüzde 31,9’dan 
yüzde 36,7’ye çıkmış. İtalya’da yüzde 5’miş, kamu kararı ile yüzde 33’e çekilmiş kota ve2018’de 
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yüzde 36’ya çıkmış. Yani hedef koyarsak yapabiliyoruz, en azından yapanları görüyoruz, bizim de 
yapmamız gereken bu. Biz dernek olarak bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz.

AYBEK KÖK:
Ben anne olarak kariyerimde yaşadıklarımdan bahsedeceğim. Ben finans sektöründe olduğum 
için daha şanslıyım çünkü kadın çalışan oranı diğer sektörlere göre görece daha iyi durumda. 
Kapsayıcılık ve çeşitlilik kapsamında, çalışan anneler için ve çalışma hayatında kadının ağırlığının 
artırılması için gereken politikalar, hiçbir sektörde başarılı bir şekilde çalışmıyor. Bu konuda ayrı 
politikalar olması lazım, yani çalışan kadının annelik döneminde ve yaşlı bakıma ihtiyacı olan 
ailesinden birisi olduğu zaman, kariyerinin zorlandığı veya mola vermek zorunda olduğu dönem-
lerde nasıl bir yaklaşım olmalı, kadın çalışanlar için hayatı kolaylaştıracak ve tekrar işe dönmek 
istediğinde rahatça dönebileceği, nasıl bir politika olmalı? En önemli noktalardan biri, bu kişile-
ri hem şirketlere hem de iş hayatına tekrar kazandırmak.  Bu konuda bizde net politikalar yok. 
Şirketlerin yüzde 93’ünde böyle belirli bir politika yok. Aslında çok basit önlemler var, bunlarla 
çalışan annelerin hayatları kolaylaştırılabilir. Öncelikle 0-3 yaş arasında çocuk bakımı çok önemli 
bir dönem. Bu dönemde çalışan kadınların çoğu işe dönmek istemiyor ama sonrasında birçoğu 
çocuğun hayatının, aile dengesinin, iş aile dengesinin daha verimli olması için tekrar işe dönmek 
istiyor. Mevcut yapılarla işe dönmek gerçekten çok zor, bu yapıların kolaylaştırılması lazım. Bunun 
için belli politikaların şirketlerde önceden belirlenmiş ve mecburi olması lazım. Bakım, esnek sa-
atler, süt odası, koçluk programı vs sağlanması lazım. Bakım ekonomisi çok önemli, bunun kamu 
ve özel sektörün ortak sorumluluğunda yapılandırılması lazım. Aynı zamanda, bakım ekono-
misi sadece işgücü politikalarının bir parçası değil, refah düzeyinin ana ekseni. Refah düzeyini 
artırdığınız zaman, toplumun en temel ve küçük birimi olan aileden başlayarak toplumun refahını 
artırmış oluyorsunuz ve bunun için de çok fazla bir maliyete veya yatırıma gerek yok aslında, bun-
lar çok ufak ödeneklerle de yapılabilir ve bazı değişikliklerle durum çok daha farklı bir aşamaya 
getirilebilir. Öncelik verilmesi lazım, sadece çocuk bakımı değil, yaşlı bakımı da bir kadının kari-
yerine mola vermesine neden olan önemli bir unsur. Bizim kültürümüzde yaşlılarımızı bakımev-
lerine gece yatılı olarak bırakmak gibi bir alışkanlığımız yok. Kamu ve özel sektör iş birliğiyle, iş 
alanlarının yakınlarında veya daha ulaşılabilir yerlerde olacak şekilde gündüz bakımevlerinin ar-
tırılması lazım. Bu hem çalışan kadınların hayatını kolaylaştıracak hem de istihdam yaratacak bir 
proje. Gidecek daha çok yolumuz var. Bütün sektörlerde unvan ayırt etmeksizin annelerin hakları 
eşit olmalı. Anne olgusunu odak noktasına alıp ilerlersek sorunları çok hızlı çözebiliriz. 

HALE YILDIZ:
Kendi hayat hikayemden başlayarak giriş yapabilirim. Yeditepe Üniversitesi güzel sanatlar fakülte-
si sanat yönetimi mezunuyum. Yaklaşık 5 senedir de kurumsal bir firmada işe alım uzmanı olarak 
çalışıyorum, danışmanlık yapıyorum. Sanat okumuş sanata âşık olan biriyim. Hayalimde küratör 
olmak varken neden şu anda kurumsal bir firmada çalışıyorum, bu bir tercih meselesi değildi, ai-
lem tarafından vs. zorlanmadım, aslında mecbur kılındım. Türkiye’de birçok kültür sanat kurum-
ları, beni erişim anlamında çok zorladı. İş dünyasında var olmak isteyen bir birey olarak çalışmak 
istiyorsam, asansörlü, erişimi uygun, engelli lavabolarının olduğu, masa genişliklerinin vs. her şe-
yiyle bana uygun olduğu, bilinçli yöneticilerle birlikte çalışmalıyım diye kendime karar verdim ve 
kariyer günlerine, fuarlarına katıldım, birçok seminere katıldım ve sertifikasyon programlarından 
geçtim. Gün sonunda da bu çabalarımın katkısıyla işe girebildim. Benim şansım, hiçbir ayrımcılığa 
uğramadan iş görüşmesinde kabul alıyor olmaktı. Firma olarak, yaklaşık 5 senedir çeşitliliği en 
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üst noktamızda tutuyoruz. Engelli işe alım konusunda ve profesyonel olarak çalışıyorum. Bir proje 
ortaya koyduk. Üç senedir kurumsal firmalarla nitelikli engelli istihdamı üzerine çalışıyoruz. Fa-
kat bu süreçte insan kaynakları yöneticilerinin, engelli alımlarında aradığı şartlar beni çok üzdü. 
Yürüsün, koşsun, gezsin, duysun ama yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olsun istiyorlar. Bu noktada 
önce engelli tanımını oturtmamız gerekiyor.  Ötekileştirmeye çok fazla maruz kalıyoruz. İşe alım-
larda erişilebilirlik çok önemli bir nokta.  Fakat, bazı erişilebilir firmalar da görünür engel isteme-
diklerini, çünkü ekip arkadaşlarının etkileneceğini düşündüklerini söylüyorlar. Ekip arkadaşının 
yanında kolu olmayan, bacağı olmayan ya da görmeyen, işitmeyen biri olduğunda psikolojik olarak 
motivasyonunun kırılacağını ve veriminin azalacağını düşündükleri için daha çok iç hastalıklardan 
dolayı engelli alıyoruz diyorlar. Özel sektörde tamamen kadro özeline alınan bir kitle var, engelli 
ilanlarına bakarsanız birçoğu vasıfsız değerlendiriliyor ve mevcut durumundan daha az maaş-
la çalıştırılıyor. Esnek çalışma saatlerinden bahsettik, engelli birini çalıştırıyorsanız, firmanıza 
kabul ediyorsanız, onun düzenli olarak gitmesi gereken kontrolleri olabilir, fizik tedavi durum-
ları olabilir, bu anlamda bu esnekliği karşı tarafa verirseniz kişi hem sağlığını hem de çalışma 
motivasyonunu yüksek tutabileceği için verimliliği de artacaktır. Bunlar aslında eşitlik sağlar, 
bir kadının doğum iznine ayrılmasından öte değildir ya da sigaraya içmeye inen bir arkadaşına 
tanınandan fazlası değildir.

ZEHRA ÖNEY:
20 yıl evvele bir dönelim istiyorum, 20 yıl içerisinde önce internet, sonra mobilite hayatımıza girdi. 
Artık mobil olduğumuz anda bütün hayatımızı yönetmeye, bütün ihtiyaçlarımızı görmeye başladık 
ve buna çok alıştık. Kadın ve erkek ayırmadan tüketimdeki başarımız alkışlanacak bir başarı, hem 
öğrendik, hem tüketiyoruz. Ama diğer taraftan bilhassa dönüştürücü teknolojiler hayatımıza girdi-
ğinde, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, makineler arası iletişim, derin makine öğrenimi, yapay 
zeka gibi şunu fark ettik, tüketiyoruz, günlük yaşantıda veya iş yerlerimizde hayatımızı kolaylaştı-
rıyoruz ama bir yandan bu teknolojilerle hayatımızı nasıl değiştireceğiz, bunları nasıl öğreneceğiz, 
dönüşüme açık mıyız? İşte bu kaygılarla, aslında bütün bu gelişmeleri yönetirken bir şeyi atladık, 
dijital dönüşümün en önemli bacağı olan insanı atladık. Yani insanın dönüşümü için gerekli ve 
yeterli yatırımı ne kamu tarafında ne özel sektörde ne de birey olarak yaptık. Bilhassa eğitimde 
gerçekten sınıfta kaldık. Bazı ülkeler, Amerika, Almanya, Hindistan gibi teknolojinin ileride ha-
yatımızda işlerimizi ve ülkelerimizi nasıl dönüştüreceğini önceden hissetmiş, önlemini almış, en 
azından eğitimini buna göre ayarlamış ve insana yatırım yapmış. Teknolojide Kadın Derneği’nin 
kurulmasındaki en önemli sebep, şu anda mevcutta gelişen teknolojilerde kadın erkek çeşitsizliği 
ve fırsat eşitsizliğinin çok yüksek olması. Honeypot’un, Girls Who Code’un yaptığı araştırmalarda 
Türkiye’de STEM alanında eğitim gören kadın oranı yüzde 17. Bu yüzde 17’nin mezuniyeti sıra-
sında bir kırılma oluyor, mühendislikten, fen bilimlerinden, matematikten mezun olmuş kadın-
lar mesleklerini yapmıyorlar. Orada bir motivasyonsuzluk, bir kopuş, bir isteksizlik ortaya çıkıyor. 
Bunu araştırdığımızda da erkek egemen bir teknoloji toplumundan kaynaklandığı ortaya çıkıyor. 
Çalışma saatleri ve koşullarının zorluğu, ücret eşitsizliği ve teknolojinin erkek işi olduğu algısı 
teknoloji sektöründe çalışan kadınları çok zorluyor. Biraz da finansal baktığımızda, kadın tekno-
loji girişimcilerinin C serisi bir fon alma oranı dünyada sadece yüzde 5. Bu yatırımdan exit etmek 
için gayret edip sonuna getirenlerin oranı ise yüzde 0,5. Yani bu sorun sadece Türkiye’nin değil, 
dünyanın problemi. Türkiye’ye baktığımızda teknolojideki kadın oranı, bütün istihdam içinde 
baktığımızda sadece yüzde 9,91. 1980’lerdeve öncesinde kadının teknolojide üretimde, çok aktif 
ve çok motive çalışıyor. 1984’te bir şey oluyor ve kadınların motivasyonu düşüyor, STEM’deki ka-
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dın oranları yüzde 37’lerden yüzde 17’lere geriliyor. Ne olduğuna baktığımızda şunu görüyoruz, 
PC’ler o zaman evlere giriyor ve erkeklere yönelik reklam kampanyaları yapılıyor. Yani, evimize 
giren PC’lerin sadece erkeklerin kullanımında olan bir araç olduğu reklamlarda belirtiliyor. İşte 
o noktadan sonra kadınların kopuşu başlıyor. Tabi kültürle kodlarımıza da iyi bakmamız lazım. 
Kültürel kodlarda da çok ciddi kadına ve erkeğe biçilen görevlerimiz var. Kadın belli görevleri üst-
leniyor, erkek teknolojiyi üstleniyor. Ama şöyle bir tehlike bizi bekliyor şu anda, hayatımıza giren 
yapay zekanın işlenmesi. Eğer kadınlar bu işte üretime girmezlerse, kadın ve erkeğin ortaklaşa 
yaşadığı nüfusun ihtiyaçlarını erkekler belirler duruma gelecek ve bu durumda kadının ihti-
yaçları görmezden gelinecek. Kadınlar daha çok servis ve müşteri tarafında oldukları için bir 
müddet sonra yapay zeka botları kadınların işlerini tamamen sıfırlayacak, büyük bir işsizlik baş-
layacak.  Kadınların bu sektöre gerçekten girip çeşitliliği sağlayıp erkeklerle beraber kol kola tek-
nolojide üretime girmesi gerekiyor. 1 birimlik katılım, 1,8 birim büyümeyi beraberinde getiriyor. 
Dolayısıyla kadınların teknolojide bu çeşitliliği yaratması, üretime girmesi, bilim, buluş, fen 
bilimleri, matematik alanlarında, bilhassa kız çocuklarımızın yetenek yönetimlerinin yapılma-
sı gerekiyor. Bir derneğimiz var, Yeniden Biz, işe ara vermiş kadınların tekrar sektöre dönüşünü 
sağlıyor. Bu dönüşümde mutlaka teknolojiyi öğrenmeye, bununla ilgili uzmanlıklara ehemmiyet 
vermek gerekiyor. Teknolojide Kadın Derneği bu konuda çok sıkı çalışıyor. Birebir kadınların tek-
nolojiye girişi, STEM öğrencileri, üniversite son sınıf, mezun öğrencilerimize uzmanlık eğitimleri 
açmış durumdayız. İhtiyaca yönelik eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Teknolojinin geleceği 
çeşitlilikten geçiyor. Dolayısıyla, yapay zekanın doğru öğrenebilmesi için bu çeşitliliğe ihtiyacı var. 
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ALBERT KRESPIN:
Bugün, ekonomik büyümeye dahi katkı veren sermaye piyasalarıyla ilgili konuşacağız. İlk önce 
Ertunç Bey’e sözü verip, memlekette daha uzun vadeli yatırım yaratma, ekonomiye ya da topluma 
daha iyi katkı sağlayabilecek bir sermaye piyasası oluşturma hedefiyle gerçekleştirilen workshop 
sonucunda ortaya çıkan sonuçları anlatmasını ve sonraki tartışma için çatıyı oluşturmasını rica 
edeceğim.

ERTUNÇ TÜMEN, CFA: 
Türkiye sermaye piyasalarının gelişmesini sağlama hedefiyle, Türkiye’nin büyümesini sağlama ve 
ülkenin gelişimini sağlama hedefi birbiriyle kesişen iki konu. Uluslararası bir organizasyon olan 
CFA Society Istanbul’un (CFA), Türkiye bacağı olarak bizlerin küresel bir misyonu var. Topluma 
daha iyi hizmet eden bir finans endüstrisi yaratmak. Türkiye’de faaliyet gösteren bir sivil top-
lum kuruluşu olarak, ülkemizde topluma daha iyi hizmet eden bir finans endüstrisi nasıl yaratırız 
sorusuna cevap bulmak için çok kafa yoruyoruz. Sermaye piyasalarının gelişememe sorununa 
yapısal bir sorun olarak bakıyoruz. Bunun tabi ki eğitimle, finansal okuryazarlıkla ve kültürle il-
gili bir sürü boyutu var. Ama esas itibarıyla bunun bir yapısal sorun olduğuna inanıyoruz. Finans 

PANEL 4: TOPLUMA DAHA İYİ HİZMET EDEN BİR 
FİNANS ENDÜSTRİSİ YARATMAK
19 Kasım 2019
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aslında bir para aktarım mekanizması. Tasarruflar ekonomiye bankacılık sistemi üzerinden de 
aktarılabilir, sermaye piyasaları üzerinden de aktarılabilir. Ama birinin olması diğerinin olmaması 
durumunda, ekonomi üzerinde çeşitli sorunlar yaratır. Ve bu sonuçların Türkiye’de ve bizim gibi 
gelişmekte olan diğer ülkelerde de karşı karşıya kalınan, gelişememe ya da istikrarlı büyümeme 
sorunlarıyla çok ilişkisi olduğuna inanıyoruz.

Türkiye’ye baktığınız zaman finans alanında, sermaye piyasaları ağırlıklı bir aktarım mekanizması 
yok. Yani işin kalbinde yer alan finans sektörü ülkemizde, kredi ağırlıklı ve bankacılık sistemi üze-
rinden girişimlerin ve projelerin finanse edildiği bir modelle ilerliyor. Uzun vadeli projelere, giri-
şimlere, ülkenin büyümesine dönük fikirlere, büyüyen firmalara, sermaye finansmanı sağlanma-
dığı zaman büyüme de ortaya çıkmıyor. Türkiye’nin sermaye piyasalarının gelişmemesi sorunu, 
sermaye piyasalarına ilişkin kurumsal yapının doğru bir şekilde tesis edilememiş olmasından 
kaynaklanıyor. Sürdürülebilir büyümenin tesisi için üç önemli sütuna odaklanmalıyız. Bunlardan 
birincisi, uzun vadeli tasarruf havuzlarının geliştirilmesi. Türkiye’de uzun vadeli tasarruf birikimi-
ni yaratacak olan sistemlerin ve yapıların geliştirilmesi gerekiyor. Bunlardan biri emeklilik. Ama 
bu alanın da vakıflar ve sigorta şirketleri gibi birçok tarafı var. 

Sermaye piyasalarının geliştirilmesi çalışmalarında odaklanmamız gereken sütunlardan birinci-
si, Türkiye’de uzun vadeli tasarruf havuzlarının büyütülmesi. İkinci sütun, girişim sermayesi gibi 
uzun vadeye yatırım yapan, firmalara uzun vadeli sermaye yatırımı (plasmanı) yapan bir endüstri-
nin yokluğu. Son dönemde Türkiye’de halka arzlar (Initial Public Offering – IPO) çok az. Türkiye’de 
büyüyen firmalar, uzun vadeli sermaye erişimine sahip değil. Bir tarafta bir girişim sermayesi 
ekosisteminiz yok, bir tarafta halka arzlar yok denecek kadar az. Bir tarafta da büyüyen firma-
ların halka arza erişimi yok. Ülke olarak büyüyen firmalara kaynak aktaramadığımızda firmalar, 
büyümeyi sürdürecek dinamizmi, ekonominin dinamizmini yaratacak bir dönüşüm ortaya koyamı-
yorlar. Üçüncüsü de yatırım bankacılığı, kalkınma bankacılığı. Bu konu da ülkemizde az gelişmiş 
ama çok önemli bir konu. Özellikle son dönemde, Türkiye’de kalkınma bankası, kalkınma yatı-
rım bankası olarak kendini yenileyerek bu konuda bir role soyundu. Varlık fonu da bu konuda çok 
önemli bir role sahip. Ancak uluslararası kalkınma ve yatırım kuruluşları, EBRD ve Dünya Bankası 
gibi kuruluşlar tarafında da, büyüme finansmanı anlamında gerek hisse sermayesi gerekse borç 
sermayesi anlamında çok daha etkili bir sistem tesis etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 

Özetlemek gerekirse, sermaye piyasalarının geliştirilmesi çalışmalarında odaklanmamız ge-
reken üç ana bacak aşağıdaki gibidir: 

• Uzun vadeli tasarruf havuzlarının geliştirilmesi, 
• Girişim sermayesi ekosisteminin kuvvetlendirilmesi ve büyüyen firmaların halka arz yo-

luyla sermaye erişiminin sağlanması,
• Kalkınma ve yatırım bankacılığı konusunun Türkiye’de geliştirilmesiyle ilgili çok net, çok 

net hedefler ve çok net aksiyonlar ortaya koymamız gerekiyor. 

ALBERT KRESPIN:
Tevfik Bey sizinle devam etmek istiyorum. Bu uzun vadeli TL havuzlarının oluşturulmasıyla ilgili 
Türkiye’de neler yapıldı, ne var ve neler eksik? Hisse senedi, özel sermaye fonları ve borç finans-
manıyla devam edip daha sonra hepsini bir araya karıştırmaya çalışalım.
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TEVFİK ERASLAN:
Uzun vadeli finansman, ülkenin sürdürülebilir kalkınması için son derece önemli. Bu nedenle, 
uzun dönemde sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleştirmek isteyen ülkelerin hem ucuz mali-
yetli hem de uzun vadeli kaynağa ihtiyaçları var. Bu aynı zamanda, sadece kara odaklanmayan, 
çevresel faktörlere ve topluma da odaklanan bir yapıyı beraberinde getiriyor. Eğer siz kısa vadeli 
finansmanla hayatınızı devam ettiriyorsanız, bunun sonucunda kısa dönemde karı artırmaya yö-
nelik olarak sadece bir hedefiniz olabiliyor. Ama uzun dönemli kar elde etmeyi düşündüğünüzde, 
ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Uzun dönemde karın sürekliliğini arıyorsanız hem topluma hem 
de çevreye de dikkat etmek zorundasınız. Bunlara dikkat etmediğiniz zaman aslında kaybetmeye 
de başlayabiliyorsunuz. Bu nedenle uzun dönemli finansman, sürdürülebilirlik açısından bütün 
dünya için çok kıymetli. 

Biz uzun vadeli finansmanın neresindeyiz diye baktığım zaman, çok fazla bir yerinde değiliz. Bunu 
Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment – OECD) rakamlarıyla sizinle paylaşayım. Şu anda toplumumuzun tasarruf havuzuna bak-
tığımız zaman, yüzde 76’sı mevduat. Bu rakam OECD’de yüzde 34. Kalanının tamamını sermaye 
piyasası araçları oluşturuyor. Bu OECD rakamları, son günlerde biraz gelişmiş olabilir ama, bu 
rakamlardan çok büyük bir sapma beklemiyoruz. Diğer taraftan, ülkemizde uzun vadeli finans-
man için konuştuğumuz emeklilik yatırım fonlarının toplamının payda içerisindeki yeri yüzde 
7. Pay senetlerinin payı yüzde 9. Dolayısıyla biz ülke olarak uzun vadeli finansmanın çok daha 
başındayız. Ama 2003 yılında dizayn ettiğimiz bireysel emeklilik iyi ki var. Onun sayesinde bir mik-
tar para biriktirmeye başlayabildik. Ama bu yeterli mi, değil. O nedenle de burada daha fazla bir 
şeyler yapma ihtiyacımız var. 

Bireysel emeklilik sistemindeki (BES) rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. BES, otomatik katı-
lım sistemi, bunlar ikisi birbirinden ayrı gitmekle birlikte BES’te fon tutarı 95,6 milyon TL olmuş, 
devlet katkı fonunda biriken para da 16,2 milyon. Katılımcı sayısı 6 milyon 800 bin. Ülke nüfu-
sumuz 83 milyon ama bireysel emeklilik sistemi gibi gönüllü tasarruf yaptığımız bir yerdeki 
katılımcı sayısı 6 milyon 800 bini aşamamış. Otomatik katılım sistemi ise daha yeni bir sistem 
ama sistemi çok iyi dizayn edemedik. İnsanlar zorunlu olarak içeriye giriyor ama çıkmak serbest. 
Dolayısıyla içeride kimseyi tutamıyoruz. Toplamda biriktirebildiğimiz para 7,6 milyar TL. Bu siste-
me katılmış çalışan sayısı, 5 milyon 300 bin kişi. Buralarda daha iyi bir sisteme ihtiyaç var, dola-
yısıyla Ertunç Beyin söylediği tanımlamaya katılıyorum. Bizim finansal sistemimizin kurgusunda 
da birtakım hatalar yapıyoruz. O nedenle bu kurguyu dizayn ederken daha iyi kurgulara ihtiyacımız 
var. Aksi takdirde büyümeyi sağlayabilmemiz çok mümkün değil. Çünkü finans bir tahsis mekaniz-
masını ve tercihleri beraberinde getiriyor. Bu tahsisi doğru bir şekilde ve uzun vadeli yapabildiğimiz 
takdirde, istediğimiz sonuçları elde edebiliyoruz. Bunu yapamazsak, maalesef o ulusların ekonomi 
ve büyüme alanındaki yarışlarında da geride kalıyor olacağız. 

Doğru dizaynlarla neler yapılabildiğiyle ilgili küçük bir iki tane örnek vermek istiyorum. Bu yılın ba-
şında düzenleyici otoriteler, bireysel emeklilik sistemiyle ilgili iki tane küçük değişiklik yaptılar. İlk 
değişiklik, devlet katkı fonları yüzde 10 hisse senedi alsın dediler. Ama hisse senedini borsadaki 
400 tane şirketin içerisinden gelişigüzel seçemezsiniz, sürdürülebilirlik endeksine dahil olanlar-
dan almak zorundasınız dediler. Böyle olunca ne oldu, hem düzenlemeyle hisse senedine uzun 
vadeli kaynak aktarıldı hem de pozitif ayrımcılık yapılabildi. Yine benzer bir durum olarak standart 
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fonlara da aynı şekilde düzenleme getirildi. Artık orada da sürdürülebilirlik endeksine dahil olan 
şirketlere yatırım yapabiliyoruz. 

İkinci değişiklik ise otomatik katılım sisteminde (OKS) oldu. OKS’nin içerisindeki standart fonla-
rın asgari yüzde 10’a kadar gayrimenkul ya da girişim sermayesi fonlarına para konması zorunlu 
tutuldu. Yüzde 1’de orada girişim sermayesi fonlarına pozitif ayrımcılık yapıldı. Bu sayede birçok 
portföy yönetim şirketi, bu alanda fon kurabildi ve buradaki nüve sayesinde ürünlerini büyütebildi. 
Şu anda gayrimenkul fonlarının sayısı 34. Burada birikmiş para miktarı yaklaşık olarak 5,5 milyar 
TL. Diğer taraftan, girişim sermayesi alanında da sayı gayrimenkul kadar olmasa da 20’ye çok 
yaklaştı. Burada da 1,7 milyar TL para biriktirebildik. Bunlar uzun dönemli ekonomiye can suyu 
olacak ve birçok konuda ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak unsurlar. 

Türkiye’de aslına bakarsanız iş adamlarımız var ama girişimci iş adamı sayımız çok az. İş adamı 
devletle iş yapmayı tercih ediyor. Çünkü devletle yaptığı işte çok ciddi bir risk almadan parasını 
tahsil edebiliyor, çok büyük bir yaratıcılığa da ihtiyacı yok. Yol yapacaksınız, köprü yapacaksınız. 
Dolayısıyla Türkiye’nin en büyük iş adamları müteahhitlik firmaları arasından çıkıyor. Onların 
sonradan bu deneyimlerini enerji sektörüne aktardığını gördük ama orada da iş adamı, girişim-
ci (entrepreneur) değil. Neden, orada da elektriği ürettiğiniz zaman dönüp bunu çok yaratıcı bir 
şekilde satmanızla ilgili bir durum yok. Ülkenin elektrik sistemine elektriğinizi verdiğiniz zaman, 
devletin de alım garantisi olduğu zaman zaten işiniz yürüyebiliyor. Bizim iş adamından ziyade şu 
anda girişimcilere ihtiyacımız var. O ekosistemimiz çok gelişmemiş. Bunu da girişim sermayesi 
fonlarıyla bir ölçüde desteklememiz lazım. Finansın diğer taraflarında da girişim sermayesi fon-
larının desteğe ihtiyaç var diye düşünüyorum. 

ALBERT KRESPIN:
Barış Bey izninizle, engin tecrübenizden yararlanmak isteriz. Türkiye’de kendi çapında halka arz-
larla bir noktaya gelmiş bir hisse senedi piyasası var. Ama günün sonunda özel sermaye tarafında 
hala çok aktif olduğunu düşünmüyorum. Siz bu konunun dününü, bugününü ve ileride nerede gör-
düğünüzü bize anlatabilir misiniz? Türkiye’de bu konuda nelerin eksik olduğuna da değinirseniz, 
çok memnun olurum.

BARIŞ ÖNEY:
Öncelikle EMPEA’dan bahsetmek istiyorum. EMPEA’nın açılımı Emerging Markets Private Equity 
Association. Yani Yükselen Pazarlara Yatırım Yapan Özel Sermaye Fonları Birliği. 20 küsur sene 
önce kurulmuş olan bu Birliğin merkezi Washington’da. Üyeleri, bütün dünyada 5 trilyon dolar 
para yönetiyor. Kuruluşundan beri kendileriyle ilişki içerisinde olan bir kişiyim. Beş yıl kadar ev-
vel, Türkiye’ye ilk defa dünyada bir ülke temsilciliği verdiler, o da bana verildi. Birliğin amacı, bu 
özel sermaye fonlarının dünyadaki yatırımlarını desteklemek, nerede ne oluyor diye araştırmalar 
yapmak ve de bu sektörü özellikle yükselen pazarlarda desteklemek. Yükselen pazarlar dediğimiz 
kavram yani gelişmekte olan piyasalar (emerging markets) kavramı. Yaklaşık 12-13 sene evvel 
Goldman Sachs tarafından ortaya atılmış. Artık bugün neresi yükselen, neresi yükselmiş, neresi 
kalkınmış, bunlar da bir parça birbirine karıştı. Bu konular EMPEA’nın şu anda en çok gündemin-
de olan konular. Biz 4-5 yıldır Türkiye’de çeşitli konferanslarla, bu özel sermaye fonlarını ki çoğu 
yabancı, Türkiye’ye topluyoruz. Gerek kamuda gerekse özel sektörde bu fonun şirketlerin büyüme-
sine nasıl katkıda bulunacağını anlatıyoruz. Yurtdışında da Türkiye’nin bayrağını yüksek tutmaya 
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çalışıyoruz. Washington’da her sene yıllık konferanslar yapılıyor. O konferansta mutlaka bir Tür-
kiye panelini yapıyoruz ki çok kolay bir şey değil. Dünyanın bütün ülkeleri orada fon toplamak için 
uğraşırken, biz Türkiye’den Türkiye’de faaliyet gösteren özel sermaye fonu temsilcilerimizi alıyor 
ve orada Türkiye’yi anlatıyoruz. Londra borsasıyla iş birlikleri yapıyoruz, Londra’da anlatıyoruz. 
Uzun vadeli sermaye, özel sermaye fonları, girişim sermayesi fonları, nihayetinde bunların hepsi 
benzer şekillerde çalışan fonlar. Şirketlere uzun vadeli kaynak aktarıyorlar. Giriyorlar, en az 5 yıl 
kalıyorlar. Yükselen pazarlardan daha önce çıkmak çok kolay değil. Hatta bizim gibi ülkelerdeki 
şirketlerde 7 yıl, 8 yıl, bazen 9 yıl kalıyorlar, yönetim kurullarına giriyorlar ve buralarda gerçekten 
aktif bir şekilde şirketlerin hızlı büyümesine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Bu nedenle çok çok 
önemli. Türkiye’de de çeşitli özel sektör ve kamu temsilcilerine bu sermayenin katkılarını anlatı-
yoruz. Onlar da, gerçekten bu sermayenin Türkiye özelinde çok faydalı bir sermaye olduğuna ka-
naat getirip, destekliyorlar. Türkiye’de, diğer yükselen pazarlara göre sağladığı katkılar sonucunda 
da bu fonlar iyi karşılanıyor.  

Türkiye’de bu fonlara katkı sağlayacak kurumsal yatırımcılar çok yok. Şimdi bu fonların yapısına 
da değinmek istiyorum. Bu fonlara, fon sahipleri fon yönetim şirketleri kanalıyla para aktarıyorlar. 
Genellikle bu fon yönetim şirketlerine 10 yıllık paralar konuyor. Fon yönetim şirketleri de geli-
yorlar, ülkelerde yatırım yapıyorlar. Ama bu fon şirketlerine konulan paraların, Türkiye özelinde 
neredeyse tamamı yabancı para. Yabancı uzun vadeli tasarrufları biz Türkiye’ye Türk yönetim şir-
ketleriyle ya da yabancı yönetim şirketleri kanalıyla çekmeye çalışıyoruz. Türk tasarruflarını bu 
fonlara çekemiyoruz. Daha doğrusu şöyle, çok az sayıda çekebiliyoruz diyelim, şu anda yüzdesel 
bile bir oranı tam mevcut değil. Tek tük bu fonlara inanmaya başlayan Türk tasarrufları, buralara 
da gelmeye başladı, örnekleri var. O açıdan aslında güzel bir yol alıyoruz diyebiliriz. 

ALBERT KRESPIN:
Borsa İstanbul’da, uluslararası kurumsal yatırımcının bir hisseyi tutma süresi 6 ayla 1 yıl arasın-
da, eskiden daha da uzundu. Yerli yatırımcıda bu çok daha kısa. Acaba bunun nedeni, o uzun vadeli 
yatırım ya da o duygunun, yerli yatırımcımızda olmaması olabilir mi?

BARIŞ ÖNEY:
Yabancı yatırımcılar hisse senetlerini daha uzun tutarlar, Türkler daha kısa tutarlar diye bir genel-
leme var. Kısmen doğru ama çok farklı ters örneklerini de gördük. Birtakım çok büyük halka arz-
ların 10. saniyesinde çok büyük yabancı fonların sattığını, Türk yatırımcılarımızın ise bunları tut-
tuğunu gördük. Bence konu tam öyle değil. Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimi için özellikle 
borsa tarafında şirketlerimizin büyüklüğü yetersiz. Borsaya şirketleri halka açarken özel sermaye 
fonlarından veya stratejik çok uluslu şirketlerden Türkiye’ye uzun dönemli sermaye çekerken en 
önemli faktörlerden bir tanesi, makro dengesizlikleri bir kenara bırakırsak, şirketlerimizin ken-
dileri. Şirketlerimiz yeterli büyüklükte değiller. Yani bugün 500. şirketimizin, ilk 500’ün 500. şir-
ketin cirosu tahmin ediyorum 70-80 milyon dolar civarında. Böyle bir ortamda, büyük sermayeli 
yabancı geldiği zaman en az 50, 100, 200 milyon dolarlık paralar yatırmak istiyor. Daha fazlasını da 
yatırmak isteyenler oluyor. Ülkemize baktığımız zaman böyle bir şirket çok az sayıda. Çok büyük 
şirketler olduğu zaman da yine para yatırmayabiliyorlar. Çünkü çok büyük şirketin büyüme hızı 
yavaş. Yani yabancı sermaye istiyor ki, 10 dolar ya da Euro yatırayım, 5 sene sonra bu 10, 30 olsun. 
Bileşik olarak bakıldığında bunun da en az yıllık getirisi yüzde 20-25 demek. Büyük şirketlerin 
dolar, euro gibi döviz bazında organik olarak büyümesi çok zor. Küçük şirketler daha fazla, daha 
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hızlı büyüyebiliyorlar. Çünkü onların daha fazla gidecek yolu var fakat onlar da küçük. Dolayısıyla 
işin özü, Türk şirketlerinin büyümesi lazım. Nasıl büyüyecek, sektörel konsolidasyon olarak hızlı 
bir şekilde.

Türkiye’de aynı sektörde çok fazla sayıda şirket var. Öncelikle bunların birbirlerini satın ala-
rak, birleşerek büyümeleri lazım. Fakat orada da kültürel sorunlarımız çatışıyor. Örneğin küçük 
olsun benim olsun diyebiliyor ya da başkalarıyla bir arada ortaklıklar zor diye düşünebiliyoruz. 
Açıkçası ortaklık kültürümüzde sıkıntılar var, o yüzden buralarda problem yaşıyoruz. Türkiye’ye 
gelen bu fonlar ya da özel doğrudan yatırımlar, en fazla şirket satın alarak veya şirketlere ortak 
olarak geliyor. Bizim yabancı yatırımı çekmemizin bir numaralı konusu, şirketlerimizin durumu. 
Büyüyecekler, büyük hale gelmeye çalışacaklar. Burada devletin, kamunun çok büyük katkısı ola-
cağına inanıyorum. Devletin kültürel desteği vermesi lazım. Şirket satın almak, birleşmek iyidir. 
Bu kültürel bir olay, bunu desteklemeleri lazım. Çünkü verimsizlik yüksek, herkeste bir genel 
müdür, bir genel müdür yardımcısı, finansçı var. Bunlar birleştiği zaman herkes tamamen operas-
yona yönelecek ve bu da beraberinde verimlilik artışını sağlayacak. 

ALBERT KRESPIN:
Özet olarak aslında bu önemli bir tespit, şirket satma birleşme kültürünün gelişmesi lazım. Belki 
birtakım devlet teşvikleriyle de bu aslında hızlandırılabilir ki, uluslararası yatırımcı daha çok ilgi 
göstersin, sistem daha verimli hale gelsin. Bu hala yerli yatırımcının ilgi gösterme ya da göster-
memesi konusunu tam açıklamıyor.

Şule Hanıma sözü vereceğim, uzun vadeli havuzlarla veya araçlarla bunları bir araya getirecek 
kalkınma bankacılığı, yatırım bankacılığı açısından bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de siz 
özellikle bu debt capital markets tarafında birçok projede yer alıyorsunuz. Debt tarafından konuya 
bakıp, bizde eksik var mı, fazla var mı, neyi daha iyi yapsak, debt tarafından da daha yaygın bir 
sermaye çekebiliriz, o konuda görüşlerinizi açıklayabilir misiniz?

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Avrupa İmar Kalkınma Bankası (EBRD), 70’in üzerinde ülkenin ortaklığının olduğu uluslar üstü 
bir banka ve amacı faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonominin kalkınmasına destek olmak. Türkiye 
ortaklar arasında. Aynı zamanda Türkiye şu anda, Avrupa İmar Kalkınma Bankası’nın en fazla 
yatırım yaptığı ülke konumunda. Toplam portföy içerisinde yüzde 15, yüzde 16 civarında bir paya 
sahip. Bu anlamda en azından bankamız için Türkiye’nin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha 
belirtmek isterim. Her 4-5 yılda bir ülke stratejimizi yenileriz. Bundan önceki ülke stratejimiz 
2015 yılında yapılmıştı ve 2019 yılına kadar geçerliydi. Çok yakın bir zamanda, temmuz ayında ikin-
ci bir ülke stratejimizi revize ederek, yeni ülke stratejimizi yayınladık. Şimdi bir ülke stratejimizi 
oluşturup öncelikleri belirlemeden önce ülke teşhisi (country diagnosis) yapılır. Bir ülkenin içinde 
bulunduğu durum, büyümesinin veya kalkınmasının önündeki engeller nedir, onun gibi bir mevcut 
durum analizi (gap analysis) yapılır. Türkiye şu anda orta gelir tuzağı (mid income trap) denen 
durumun içinde olan bir ülke. Orta gelir tuzağından kurtulmanın en önemli yolu, belli yapısal 
reformların yapılması gerektiğidir. Bu veriyle ülke stratejimizi belirlerken, ilk ve öncelikli sıraya 
sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesini koyduk. EBRD olarak ülkenin bu alanda 
gelişimine, kalkınmasına destek olmak için her türlü girişimlerde bulunmaya çalışıyoruz. Hem 
ilgili idari kurumlarla, devlet kurumlarıyla birtakım politika girişimlerinde bulunarak, gerekli re-
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formların yapılmasına destek sağlamayı, altyapı hukuki düzenlemeler konusunda da destek olma-
yı hedefliyoruz. Anchor investor (lider yatırımcı) rolünü üstlenerek hem DEBT (borçlanma aracı) 
hem de equity (pay) tarafı için, yurt dışından yabancı yatırımcıların gelmesine anchor’lık (öncülük) 
yapmayı, aynı zamanda da yurt içinde de bu piyasanın oluşması konusunda bir anchor (öncü) rol 
üstlenmeyi amaçlıyoruz. Equity şimdiye kadar çok sayıda ortaklıklarımız oldu. Bunların içerisinde 
çok başarılı örnekler var, mesela Londra’da halka arz edilmiş bir proje olan Global Limanı ör-
nek vermek isterim. Biz Global Liman’ın yatırımlarına ve büyüme stratejisine destek olduk. Aynı 
zamanda şirketin kurumsal yönetim (corporate governance) tarafında da kendini geliştirmesine 
yardımcı olduk, onun uluslararası bir piyasada halka açık bir şirket haline gelmesini sağladık. 
Bunun gibi çok sayıda örneklerimiz var. Bunların arasında BRN gibi küçük şirketler de var. Küçük 
şirketlerdeki amacımız büyümelerine destek olmak, büyümeleri için onların strateji oluşturması-
na katkı sağlamak, onların bir sonraki adımı atmaları için gerekli olan kurumsal yönetim yapısını 
oluşturmalarına yardımcı olmak ve stratejik bakış açısını kazandırmak. 

Daha orta ve büyük şirketlerde amaç, onların EBRD ismini de etiket olarak yanına koyarak, dışa-
rıya açılmalarına yardımcı olmak. Geçen sene ilk defa halka arz edilen bir şirkete anchor investor 
(lider yatırımcı) olarak girip şirketin halka arzında yer aldık. Bu örneklerin hepsinde, sermaye 
piyasalarının equity tarafında da geliştirilmesine destek olmayı amaçladık. 

Bir de işin DEBT tarafı var. DEBT tarafı equity tarafına göre çok daha acınacak durumda. Çünkü 
debt capital markets (Borçlanma Araçları Piyasası) deyine Türkiye’de ne yazık ki hala çok büyük 
bir piyasadan konuşuyoruz. Üniversitede ilk öğretilen şey, yatırım eşittir tasarruf, tasarruf yoksa 
bir ülkede yatırım da yapamazsın. Ya da bizim ülkemizdeki durum gibi, yeterli tasarruf olmadığı 
için yatırım yapmak istersen bunu borçlanarak yaparsın. Birtakım yapısal reformlarla bir yandan 
tasarrufu artırmak için, bireysel emeklilik fonları, onunla ilgili düzenlemeler, kişilerin daha fazla 
tasarruf yapmaya yönlendirilmesi için yapılan teşvikler çok güzel örnekler. Ama ne yazık ki henüz 
yeterli değil ve Türkiye tasarruf anlamında baktığımızda yüzde 23-24 seviyesiyle, ne yazık ki ge-
lişmekte olan ülkeler arasında bile çok geri seviyelerde. Malezya kendisinin yarattığı kaynaklarla 
büyüyen bir ülke olma modelini seçti. Türkiye’nin önünde de bunun için çok güzel bir potansiyel 
var. Asya ülkelerine baktığınızda, yüzde 40’lar civarında bir tasarruf konuşurken ülkemizde ne 
yazık ki bu oran hala 23’lerde. Çok acınacak durumlarda değiliz, birçok gelişmekte olan ülkelerle 
karşılaştırdığımızda nispeten daha iyi olduğumuzu düşünüyorum ama hak ettiğimiz yerde değiliz. 

Debt capital markets gelince, bunların yatırımlarda kullanılması için vadenin uzun olması lazım. 
Yaptığımız çalışma sonucunda şu görülüyor; 2015 yılı itibarıyla ortalama vadelere (average ma-
turity) baktığınızda bu oran yaklaşık 1,9 yıldı. 1,9 yıllık ortalama vadesi olan bir bono ihracı ile 
hiçbir şirket gidip kendi yatırımını finanse edemez. Çünkü yatırımların geri dönüşü nereden bak-
sanız, en hızlı yatırımlarda bile 3-5 yıldan önce değildir. Bu nedenle biz bir misyon olarak dedik 
ki, debt capital markets tarafında TL bono piyasası ihraçlarında anchor investor (lider yatırımcı) 
rolü üstlenelim ve bu ortalama vadeyi uzatalım. Piyasayı sürekli bu yönde itmeye çalıştık ve bunun 
sonucunda aslında bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum ama yeterli mi o ayrı bir konu. Bunun 
sonucunda 2017 sonu itibarıyla ortalama vadeyi ancak 2,8 yıla çekebilmişiz. Yine yeterli değil. Yurt-
dışı örneklerini vermek gerekirse, yurtdışında bir ihraç bono ihracı denince en düşük vadeler 5-7 
yıllardır. Hele bunun için eğer projeye bond tarzı yapılar konulursa, bunlarda 18-20 yıllar konuşulur. 
Özellikle altyapı finansmanlarımızı yapabilmemiz için debt capital markets tarafında bu tür uzun 
vadeli ürünlere ihtiyacımız var. 
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ALBERT KRESPIN:
Ertunç Bey, başaltı firmalarının, yani göreli olarak daha az görünen ve dezavantajlı konumda olan 
şirketlerin sermayeye erişimiyle ilgili bir problemden bahsetmiştin. Biraz daha onun üzerine ko-
nuşalım isterim. 

ERTUNÇ TÜMEN, CFA: 
Chicago Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’in Merkez Bankamızla birlikte yaptığı bir 
çalışma sonucunda ortaya çıkan bir bulgu var. Türkiye’de başaltı firmalar diye bir kavram var. Ba-
şaltı firmalar, Türkiye’nin en büyük firmaları değil, en büyük firmaların bir alt düzeyindeki firma-
lardır. Bu firmalarla ilgili çok önemli bir finansman sorunu var ama sadece finansman da değil. Bu 
firmaların aslında önünde başka başka bir sürü engeller de var. Bunların bir arada ortadan kal-
dırılması gerekiyor. Çünkü, bu firmalar Türkiye’deki en büyük firmaları alttan rekabetle zorlayan 
firmalar. O yüzden büyüme, en büyük gruba gittiği kadar bu gruba da özellikle sermaye finansmanı 
olarak giderse, Türkiye ekonomisinin dinamizmini artırma konusunda çok çok büyük bir etkisi 
olacak. Şimdi bir başka örnek vermek istiyorum. Birkaç ay önce Dünya Bankası’nın firma verim-
liliği ve ekonomik büyüme memorandumu yayınlandı. Birincisi şu; özellikle son yıllarda Türkiye, 
verimlilik artırarak büyüyen bir ülke değil. Bunu Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun sunumlarında da 
görüyoruz; Türkiye’nin önümüzdeki dönemde verimliliği artırarak büyümeye geçmesi gereki-
yor. Verimliliği artırarak büyümeye geçmesi demek, Türkiye’nin büyüyen, yeni teknolojileri 
kullanan ve yeni gelişen firmalara sermayeyi daha fazla aktarması demek. Girişim sermayesi, 
debt capital markets, uzun vadeli sermaye finansmanı, TL cinsi tasarruf havuzlarının geliştirilme-
si, bunların hepsi önemli ama bir tarafta da kamu kaynakları var. KOSGEB kredilerinde çok önemli 
bir bulgu var, o yüzden altını çizmek istiyorum. Türkiye’de bu tür kaynaklar herkese eşit yaklaşım-
da verilmeye çalışılıyor, bir önceliklendirme yapılmıyor. Bu kaynakların etkin dağılımı adına iyi bir 
şey değil. İkinci konu ise, özellikle KOSGEB kredileri aslında zorda olan firmalara veriliyor. Burada 
da iyi bir amaç var tabi ki. Firma zorda biz buna destek olursak iyi olur düşüncesi hakim. Ancak fir-
manın belki iş modeli doğru değil, belki başka verimsizlikleri var, teknolojisi eski, pazarlama bil-
miyor. Ülke olarak kaynakları iyi niyetle başarısız firmalara aktarıyoruz. Orada sağlanan istihdam 
da kalıcı olmuyor. Burada devreleri ters bağlamak gerekiyor. Büyüyen, başarısı ispatlanmış, tıpkı 
girişim sermayesinde olduğu gibi yüksek büyüme temposuna sahip firmalara destek olunmalı. 
Orta kesimdeki başaltı firmalarda ciddi anlamda büyüme potansiyeli var, bu büyüme potansi-
yelinden istifade etmek için onları krediyle, yatırım bankası kredileriyle, girişim sermayesiyle 
desteklemeliyiz. Bu sayede de buradaki büyümeden yatırımcıların, emeklilik fon lehtarlarının 
yararlanmasını sağlayacak yeni bir tasarıma doğru yönelmeliyiz.

ALBERT KRESPIN:
Teşekkür ediyorum, şimdi Tevfik Bey’e soracağım. Nereden kaynak bulalım ki bu emeklilik sistemi 
dışında da fon yönetim sektörüne kaynak girsin? Örneğin başaltı firmalara daha fazlası girebilsin 
ya da girişim sermayesi şirketlerine yatırılabilsin. Yönlendirici kanunlar ve bunu teşvik edecek bir 
mekanizma var mı? Sermaye piyasalarını büyütmek için kısa vadede sonuç verebilecek ve kolay-
lıkla toplanabilecek meyveler var mı? 

TEVFİK ERASLAN:
Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişiminde en büyük sıkıntı talep tarafında. Arz tarafındaki sı-
kıntıyı konuşmadan evvel, talep tarafında yaşadığımız sıkıntıyı konuşmalıyız. O nedenle de tasarruf 



sermayepiyasalarikongresi.org.tr100

havuzunu ya da finansal birikim havuzunu büyütebiliyor olmamız lazım. Burada ciddi bir eksiğimiz 
var. Türk insanı belki geleceği için bir Avrupalı kadar finansal ürünlerle tasarruf etmiyor ama 
gayrimenkul aracılığıyla da tasarruf edebiliyor. Dolayısıyla bizim finansal araçlarla tasarruf yaptı-
rabiliyor olmamız lazım. Geçtiğimiz onlarca yıl içerisinde başaramadığımıza göre, bu işi doğalına 
bıraktığımız takdirde, önümüzdeki 10 yıl ve ondan sonraki on yılar da geçtiğimiz on yıllar gibi 
olacak. Buraya bir müdahale gerekli. Bireysel emeklilik tarafında doğru bir model oluşturmuşuz, 
insanların belli ölçüde güvenini kazanmışız. Dolayısıyla bu örnek üzerinden bir girişim yapabiliriz. 
Otomatik katılım sistemini konuştuk, doğru tasarladığımız bir ürün olmadı, dolayısıyla iyi giden 
bireysel emeklilik sistemine de katılımı azalttı. Son 1-1,5 yıldır artık içerideki insan sayısının art-
tığını görmüyoruz. 6 milyon 900 bindi, şu anda 6 milyon 800 bin, hatta 100 bin kişi azalmış. Oto-
matik katılım sisteminin bir kere bu yanlış kurgusunun değiştirilme ihtiyacı var. Biz yeni ekonomi 
programında ve Cumhurbaşkanlığı programında okuyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sistemi dizayn 
edilecek deniyor, dolayısıyla buraya girmek hakikaten yine zorunlu olacak. Aynı otomatik katılım 
sistemindeki gibi, bunu yetkililer söylüyorlar. Çıkmanın şarta bağlı olacağını, dolayısıyla içeride 
önemli miktarda bir para birikiminin olabileceğini düşünüyoruz. Bunu bir an evvel hayata geçir-
mekte fayda var. Dolayısıyla bu havuzu büyütecek unsurlardan bir tanesi. Bunu yaptıktan sonra 
ikinci kısım ise, Ertunç Bey’in belirttiği üzere, rastgele parayı dağıtmak yerine ülkenin öncelik-
leri neyse, paranın o alanlara yönelebilmesini sağlamak için uygun düzenleme yapılmalı. Örne-
ğin ülkede şu anda girişim sermayesi fonlarının iyi iş yapacağını düşünüyoruz. O zaman girişim 
sermayesi fonlarına bu havuzda biriken pastadan daha büyük bir kaynağın aktarılmasına imkan 
sağlayacak düzenlemeleri yapma ihtiyacımız var. Mevcut bireysel emeklilik sisteminde yüzde 10 
gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarına yatırım zorunluluğu var. O toplamın içerisinde çok 
büyük bir şey değil. Dolayısıyla yeni sistemi dizayn ederken bunu biraz daha yaygınlaştırarak ve 
oranını biraz daha kuvvetli söyleyerek bir şeyler yaptığımız takdirde, buradaki ekosisteme bir kay-
nak tahsis etmiş olabiliriz. Diğer taraftan yine uzun vadeyi teşvik etmek amacıyla, Şule Hanım’ın 
da yıllardır gelişmiyor, işte bizim desteğimiz var dediği alanda da bir şeyler yapılabilir. Uzun vadeye 
çıkartılacak olan tahvillere yatırım yine burada yönlendirmeye tabi tutulabilir. Diğer taraftan yine 
yatırım fonları alanında ya da bireysel tasarrufların değerlendirilmesi alanında da, uzun vadeyi 
biraz daha özendirici vergisel mekanizmalarla yapabiliriz. Devlet bunu mevduatta yapmıştı, uzun 
vadeli mevduata gittiğimiz zaman stopaj oranının düştüğünü görüyoruz. Tahvilde ve uzun vadeli 
yatırım yapan yatırım fonlarında da neden benzer bir şey olmasın. Oralarda şu anda stopaj oranı 
10, bunu 3’e, 2’ye neden çekmeyelim. Çünkü uzun vadede bize sağlayacağı fayda, devletin bugün 
alacağı stopaj rakamından çok daha kıymetli. Dolayısıyla bu alanlarda bir şeyler yapma ihtiyacımız 
var, bunu her platformda dile getiriyoruz ve ülkenin de bunları hızlıca yapma ihtiyacı var. Şu anda 
en büyük sıkıntı, Ankara’da hep bunu söylüyor, yatırım yok diyoruz. Yatırımların hepsini devlet 
eliyle yapabilecek durumumuz yok, o nedenle bu yatırımların önünü açacak konularda yeni 
düzenlemelerin hem teşvik edici hem de bir miktar zorlayıcı şekilde yapılması iyi olur. 

ALBERT KRESPIN:
Barış Bey, biz ne yapalım da bir şekilde Türkiye’deki kurumsal yatırımcıyı böyle uzun vadeli hisse 
senedi yatırımlarına ortak etmeye çalışalım? Bu sorunun bir cevabı böyle hibrit çözümler olabilir 
mi, mesela hisse senedine dönüştürülebilir tahvil gibi ürünler bir çözüm olabilir mi? İyi örnekleri 
daha çok anlatsak, acaba faydası olur mu? Özel sermaye şirketlerinin kattığı değeri, şirketlere 
verdiği rehberliği (guidence), doğru yönlendirmeyi falan daha çok anlatsak faydası olur mu ya da 
kötü örnekler var da biz mi bilmiyoruz? 
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BARIŞ ÖNEY:
Özel sermaye fonları, girişim sermayesi fonları, tanım gereği aslında özel, her türlü bilgisi falan 
halka açık değil. Sermaye piyasaları derken biraz hisse senedi piyasasından bahsediyoruz. Oysa bu 
özel sermaye fonları ya da girişim sermayesi fonlarının uzmanlığı çok farklı. Menkul şirketler 
veya portföy yönetim şirketlerindeki uzmanlıkla, özel sermaye fonları veya girişim sermayesi 
fonlarındaki uzmanlıklar bambaşka. Oradaki arkadaşlarımız aslında bir nevi iş adamı, girişim-
ci gibi çalışıp bu şirketlerin, mikro düzeyde yönetim kurullarında yer alıyor, yıllarca o şirketlerin 
büyümesine katkıda bulunmak için yönlendirmelerde ve kendi uluslararası ağlarını kullanarak 
onlara yeni pazarlar açıyor, stratejik iş geliştirme gibi çok sayıda faaliyette bulunuyorlar. Ve bizzat 
şirketlerin merkezlerinde çalışıyorlar. Öncelikle ilk yatırım yaptıkları dönemde en az 6 ay, 1 sene 
çok daha yoğun çalışıyorlar. İş belli bir rotaya girdikten sonra, şirketler yavaşlayabiliyor. 

Bir bireysel emeklilik sahibi olarak, birikimimin şu kadarını likit fona yatır, şu kadarını dövize yatır 
diyorum ama özel sermaye fonlarına yatır diyebileceğim bir altyapı yok. Şimdi oluşuyor fakat bu 
sefer de bu para, o bizim anladığımız anlamdaki özel sermaye fonlarına gitmiyor. Şu anda olay, 
borsada halka açık ya da portföy yönetim şirketlerinin uhdesinde olan yerlere gidiyor gibi gözü-
küyor. Birincisi bu kaynağın gerçekten bu işle uğraşan fon yönetim şirketlerine gidebilmesi lazım. 
İkinci konu ise, aynı sektörde faaliyet gösteren başka şirketleri satın alarak veya birleşerek büyü-
memiz lazım ve bunun da mutlaka teşvik edilmesi lazım. Birkaç sene evvel şirket birleşmelerinin 
vergisel teşviki gibi bir konu gündeme geldi fakat bu işin içerisinde olan birisi olarak ben bile bu 
konunun henüz nerede olduğunu bilmiyorum. Bir şirket bir şirketi aynı sektörde veya kendi işko-
lunu tamamlayıcı bir sektörde satın alıyorsa ya da kendinin sahip olmadığı bir teknoloji alıyorsa, 
mutlaka o koyduğu paranın bir şekilde vergisel teşviki olması lazım. Dolayısıyla buralara, makine 
ekipman yatırımı yapıyor ve yatırım teşviki alıyor. Bunu 6. bölgede yaparsa daha başka teşvikler de 
alabiliyor. Şimdi şirket satın alırsa ciddi bir yatırım bu, daha hızlı büyümesine katkı sağlaması ve 
verimliliği artırması açısından bunun mutlaka teşvikini alması lazım. Bu ille de satın alma olarak 
gerçekleşmek zorunda değil. Biz platform yatırımlarını da teşvik etmeliyiz. Tepede yeni bir şirket 
kurup mevcut hissedarlar o tepedeki şirkete ortak hale gelip, o şirketin büyümesini sağlayabilir. 

ALBERT KRESPIN:
Şule Hanım size döneyim. Türkiye’de yatırım bankacılığını nasıl görüyorsunuz, onu merak edi-
yorum. Biz Türkiye’de ne yapacağız ki daha çok isteyerek, kendi kendine buraya o kaynağı ge-
tirmeliyiz? Şunu yapsak aslında çok güzel olurdu diyebileceğiniz bir şey varsa onu paylaşmanızı 
rica edeceğim. Ama yatırım bankacılığının durumu, eksikliği, o konuda da bir yorumunuz olursa 
dinlemek isteriz. 

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
1998’ler, 2000’lerle karşılaştırdığımızda Türkiye’de yatırım bankacılığı aslında çok ciddi aşama 
kat etti. Ama hala istenilen noktada değiliz. Hala yatırımcıyla sermaye ihtiyacı olan kurumları tam 
anlamda bir araya getiren bir ortam oluşmadı. Altyapıda giderilmesi gereken birtakım eksikler ve 
yapılması gereken düzenlemeler var. Türkiye ne yazık ki tasarruf yapan bir ülke değil. Ama mevcut 
tasarruf miktarına baktığınızda, 710 milyar TL gibi bir mevduat var. Varlık yatırımı yapan, şirketlere 
ortak olan varlık büyüklüğüne yani portföy yönetim şirketine baktığımızda, bu sadece 233 milyar 
TL. Dolar olarak baktığımızda yaklaşık 40 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. 800 milyar 
doları geçen bir ekonomide 40 milyar gibi bir varlık yönetimini (asset management) konuşuyoruz. 



sermayepiyasalarikongresi.org.tr102

Veya 710 milyarlık mevduatı olan gerçek bir kişinin birikimi var ama bunun yanında da şöyle acı 
bir gerçek var: bu kişiler paralarının yüzde 10’unu her zaman nakitte tutmayı tercih ediyorlar. 71 
milyar TL, dolara vurduğunuzda yaklaşık 13-15 milyar dolar. 40 milyar dolarlık bir varlık yönetimi 
tarafımız var, daha 15 milyarlık da böyle bir piyasada nereye gideceğini bilmeyen nakit var. Yatırım 
bankacılığı tarafında hala istenilen ürün çeşitliliği, ürün gamı yok. Ama sadece bu ürün çeşitli-
liğinin fazla olması değil, aynı zamanda bunun çok kolay bir şekilde trade edilebilir ürün olması 
önemli. Nakitte duran gerçek kişilerin paralarını da bir şekilde çekebilsin. Ama kişi yarın paraya 
ihtiyacı olduğunda hemen onu nakde çevirebileceği bir ortamın olmadığını biliyor. Bu anlamda 
yatırım bankacılığı tarafında yapmamız gereken hala çok iş var. Likit ürünler geliştirmeli, bu 
likit ürünlerin trade edilebildiği ortamlar yaratmalıyız. Olayı birazcık da debt capital markets’a, 
borçlanma tarafına getirmek istiyorum. Bu alanların büyümemesinin veya vadelerin kısa olması-
nın önündeki en büyük engellerden biri nedir biliyor musunuz? İkincil piyasanın (secondary mar-
ket trading) olmaması. Bir yatırımcı gelip TL bono alırsa, vadeyi mümkün olduğunca kısa tutmak 
istiyor. Çünkü onu bir şekilde satıp nakde çevirebileceği bir yer yok. Altyapı anlamında baktığımız-
da, Borsa İstanbul’da bunu sağlayacak çok güzel bir platform var. Ama hala düzenlemeler anla-
mında yapılması gereken gerçekten ciddi yapısal (structural) reformlar var. Bunlar yapılmadan 
yatırımcıları, bu piyasaya ve yatırım araçlarına çekmemiz mümkün değil. Yatırım bankalarımız tek 
başına istedikleri kadar ürün geliştirsinler, ama biz o platformu oluşturmazsak piyasanın geliş-
mesi söz konusu olmayacaktır. Bu piyasanın gelişimini sadece yatırım bankacılığını geliştirmekle 
sağlamamız da mümkün değil. Ne yazık ki devlet tarafında da hala yapmamız gereken çok şey var. 
Çok basit bir örnek vermek istiyorum, Sermaye Piyasası Kurulu’nun da destekleriyle bir çalışma 
yaptık. Bu çalışmada şöyle bir mevzuatsal açık ortaya çıktı; debt capital markets TL bonolara yatı-
rım yapan bono yatırımcıları kendi hakları için mahkemeye gittiklerinde, ellerinde tuttukları bono, 
borçlanma aracının göstergesi olarak görünmüyordu. Yakın zamanda bununla ilgili bir mevzuat-
sal düzenleme yapıldı ve mahkemeler artık bono-holder’ın elindeki sertifikaları bunun göstergesi 
olarak kabul etti. Çok basit bir şey gibi görünse de bizler için çok önemli bir gelişmeydi. 
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KEMAL ŞAHİN:
Bu yıl kongremizin teması dönüşüm. Esasen biz de bugün burada bir başka tür dönüşümü konu-
şacağız. Menkul kıymetleştirmeden bahsedeceğiz. 

Menkul kıymetleştirmenin tarihine baktığımız zaman, 1700’lü yıllarda ilk Britanya İmparatorlu-
ğunda başladığını görüyoruz. Devlet borçlarının şirketlere satılması suretiyle ilk uygulama, ilk 
örnek olduğunu görüyoruz. Daha sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde 1850’li yıllarda 
demiryolu ipoteği bonoları var, menkul kıymetleştirme Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmış 
oluyor. Yine 1920’lerde büyük buhrandan önce konut katılım sertifikalarının alım satımına şahit 
oluyoruz. Bu 1970’lere kadar, aslında menkul kıymetleştirme dünyada ağır ilerliyor. 1970’lerde 
ne oluyor, 1970’lerde Amerika’da Freddie Mack gibi ilk kuruluşlar kuruluyor. Bunların faaliyete 
geçmesiyle beraber menkul kıymet hikayesi başka bi boyut kazanıyor. Tabii burada hemen büyüme 
gerçekleşmiyor çünkü vergisel problemler, mevzuat problemleri, çifte vergilendirme, 1986’da vergi 
reformu yasasıyla birlikte çifte vergilendirmenin kaldırılmasından sonra menkul kıymet pazarının 
hızla büyüdüğünü görüyoruz. İşte bugün 10 trilyon dolar civarında bir büyüklükten söz edebiliriz. 
Bunun büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri’nde, 8 trilyon dolar civarında. 

PANEL 5: MENKUL KIYMETLEŞTİRME BÜYÜMENİN 
FİNANSMANININ ÇÖZÜMÜ OLABİLİR Mİ?
19 Kasım 2019

SPONSORLUĞUNDA
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Ülkemize geldiğinde ne oluyor, ilk defa 1992’de SPK’nın varlığa dayalı menkul kıymet tebliğiyle bu 
ihraçlar başlıyor. Esas gelişimi geçtiğimiz yıllarda, burada kredi mevduat rasyosunun bozulmuş 
olması, oranların kredi aleyhine gelişmiş olması, burada bir tetikleyici görev üstlenmiş olabilir, 
bugün bunları konuşacağız, tartışacağız. Yine bu dönemde Türkiye Kalkınma Bankası gibi yeni 
kurumlarımız, yeni iş modelleriyle ortaya çıktılar. Bunların yaptığı önemli ihraçlar bu piyasayı bü-
yüttü. Esasen şunu anlamaya çalışacağız, biz bir dönüşümün eşiğinde miyiz, yani Türkiye’de men-
kul kıymet piyasası hızla büyümenin eşiğinde mi, faydalı bir şey mi, bunu konuklarımla tartışmak 
istiyorum. İlk sorumu Seçil Hanıma yöneltmek istiyorum. Menkul kıymetleştirme bir karmaşa mı 
yoksa kredi mevduat dengesinin bozulması için bir alternatif çözüm olabilir mi? Yine bu alanda 
Türkiye yeni deneyim kazanıyor diye bahsettik, sizce burada ne tip sorunlar var? Sizlerin geç-
tiğimiz yıl, bu yıl yaptığı önemli ihraçlar var, buralarda nasıl deneyimleriniz oldu? Yine kalkınma 
ve yatırım bankasının misyonuna biraz da uygun olarak, proje kredilerinin finansmanında biz bu 
menkul kıymetleştirmeyi kullanabilir miyiz? 

SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ:
Menkul kıymetleştirme dediğimiz şey, aslında âtıl durumda olan varlıkların ekonomiye kazandı-
rılması. Burada tüm dünyada da, Kemal Bey’in de belirttiği gibi daha yaygın olarak kullanılan bir 
ürün olmakla birlikte, ülkemizde 90’lı yılların başında mevzuat oluşturulmuş olmasına rağmen 
halihazırda çok daha kısıtlı şekilde kullanılan bir ürün. Menkul kıymetleştirmede aslında nakit 
akışı yaratan varlıklardan bir havuz oluşturuluyor ve bu havuz dayanak ya da teminat gösterilerek 
birtakım menkul kıymetler ihraç ediliyor. VDMK ihraçlarında varlık havuzu bir fona aktarılarak, 
VDMK yatırımcıları da korunmuş oluyor. Aslında burada yatırımcılar için çifte koruma mekanizma-
sı da sağlanmış oluyor. Bir ihraççının kendisinden kaynaklanan koruma, artı teminat havuzundan 
kaynaklanan ekstra bir koruma da yatırımcılara sağlanmış oluyor VDMK ihraçlarıyla. Ancak sizin 
de belirttiğiniz gibi karmaşa olarak kastedilen şey aslında burada, bir bu varlıkların, varlık havuz-
larının fonlara aktarımları menkul kıymetleştirmeler sırasında ve sonrasında ve bu varlık havuz-
larının yönetimi. Buradaki süreçler için SPK mevzuatı çok ciddi anlamda yatırımcıyı koruyacak her 
türlü önlemi almış durumda ve tüm koruma mekanizmalarının kurulmasında da ciddi anlamda 
yardımcı bir mevzuat bulunmakta. Öncelikle teminat havuzu tarafında riskler oldukça dağıtılıyor, 
yani teminat havuzuna alınan varlıklar çeşitli varlıklardan oluştuğu için, burada bir konsantrasyon 
bulunmuyor herhangi bir risk üzerinde ve dağıtılmış risklerden oluşan bir havuz bulunmakta.

Bu ciddi anlamda yatırımcılar için bir avantaj, teminat havuzu açısından. Bir ikincisi, bu teminat 
havuzları doldur boşalt şeklinde sürekli yenileniyor, dolayısıyla aynı kalitede, aynı büyüklükteki 
teminatlar tükendikçe, diyelim ki bir kredi bu havuzda ise bu kredinin itfası sonrasında yeni kredi 
benzer kalitede gene aynı şekilde derecelendirmeye ve denetime tabi tutularak bu havuzlara ek-
lenmiş oluyor. Buna ilaveten teminat havuzları, teminat açısından ihracın büyüklüğünden daha da 
büyük oranlarda, yüzde 20 ve daha üstü oranlarda oluşturularak aslında teminat havuzu daha da 
sağlamlaştırılmış oluyor. Bütün bunlara ilaveten, biraz fazla menkul kıymetleştirme pazarlaması 
gibi oldu ama ilaveten şöyle bir katkısı da var; bu havuzlar derecelendiriliyor ve stres testlerine da 
tabi tutuluyor. Bu teminat havuzu kısmı. Diğer tarafta ürün tarafında hem fon hem teminat havuzu 
bağımsız denetimden geçiyor, bağımsız denetimin kurduğu yapılar tarafından denetleniyor ve ay-
rıca kurulan fonun operasyonları da, varlık finansman fonlarının operasyonları da, varlık finans-
man fonlarını kuran finans kuruluşları tarafından yürütülüyor. Dolayısıyla ödemelerde olabilecek 
herhangi bir aksaklık, bu anlamda bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından da engellenmiş 



sermayepiyasalarikongresi.org.tr106

oluyor.  Kısaca, kurulan bu yapıyla aslında yatırımcı her durumda en iyi şekilde korunacak şekilde 
güvenli bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor.

Sorunun ikinci kısmına geçmek istersek, menkul kıymetleştirme bankalar açısından ilave fon, 
kaynak yaratabilir mi, evet yaratabilir. Çünkü biliyorsunuz bankalarımız ağırlıklı olarak kısa vadeli 
mevduatlarla fonlamalarını yapıp, uzun vadeli proje kredileri veriyorlar. Burada menkul kıymet-
leştirme mevduattan biraz daha uzun vade, halihazırda Türkiye’de de çok uzun vadeler söz konusu 
olmamakla beraber, birazdan bizim ürünümüzü de anlatacağım, beş seneye vadeye kadar vade-
lerde daha uzun bir finansman kaynağı ve âtıl varlıkların da değerlendirilmesi anlamında ilave 
likidite sağlıyor. Uzun vadeli proje fonlamalarının bu şekilde yapılmasıyla, tabi ki katma değerli ve 
nakit akışı sağlayan birtakım projelere bankaların ilave kaynak yaratması da mümkün olduğu için, 
ekonomiye aslında çift yönlü bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu anlamda sorunuza bir ilave de yapmak istersem, aslında menkul kıymetleştirmeleri sade-
ce bankalara fon sağlayacak bir enstrüman olarak değerlendirmemek gerekli. Özel sektör, reel 
sektör de menkul kıymetleştirmeleri önümüzdeki dönemde piyasalar elverdiği ölçüde, yaygın bir 
biçimde kullanacak. Önemli olan burada öngörülebilir nakit akışlarının oluşturulabilmesi ve bun-
lar teminat, dayanak gösterilerek menkul kıymetlerle ilave fonların reel sektöre de sağlanması. 

Diğer sorunuz zorluklar ve biz kalkınma ve yatırım bankası olarak neler yaptık. Her işte olduğu gibi 
ilk işte burada da zorluklar var ve biz de bunu deneyimledik. Ancak burada en önemli şey aslında, 
ürünün yapısının doğru kurulması en baştan ve gerçekten yatırımcının ihtiyacına cevap verebilir 
şekilde bir yapıyla ihraca gidilmesi. Bizim kalkınma yatırım bankası olarak geçen sene kasım 
ayında ve bu sene mart ayında ihraç ettiğimiz iki sene VDMK var bu anlamda ve bu dünyada aslın-
da yapılan ilk ürün kendi kategorisinde. Çünkü burada kaynak kuruluşlar ipotek teminatlı menkul 
kıymetler ihraç ettiler, konut kredilerini baz alarak, birtakım havuzlar oluşturdu konut kredileri ve 
bunlar baz alınarak ipotek teminatlı menkul kıymetler ihraç edildi. Kalkınma ve yatırım banka-
sı tarafından kurulan varlık finansman fonu ise bu İTMK’ların nakit akışlarını baz alarak varlığa 
dayalı menkul kıymet ihraç etti. Toplam büyüklüğü 4 milyar 150 milyon TL olan, 5 sene vadeli bir 
varlığa dayalı menkul kıymet, o anlamda Türkiye’de en büyük de diyebiliriz. 

KEMAL ŞAHİN:
Türkiye’de ilk defa yapıldı değil mi Seçil Hanım?

SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ:
Evet, Türkiye’de, bütün dünyada ilk defa yapıldı aslında bu ürün o anlamda ve ciddi anlamda da 
dünyada da ilgi gördü. Burada bu ihraçta gerçekten SPK mevzuatında yer alan her türlü koruma 
hükmünü, tüm kontrol noktaları oluşturuldu ve fon yönetimi de bankamız tarafından sağlandı. 
Burada varlık finansman fonu bankamız tarafından kurulan ilk varlık finansman fonunun operas-
yonlarının yönetimi de gene bankamız tarafından sağlandı. Bu varlık finansman fonlarının dene-
timleri yapıldı, havuzların derecelendirmeleri yapıldı, kredi derecelendirmeleri yapıldı ve bu her 
sene tekrar ediyor olacak, 5 sene itfa dönemi boyunca. Aslında özetle şunu söylemekte yarar var, 
kontrol noktalarına dikkat edildiği ve yapı doğru kurulduğu takdirde, bu sıkıntıların hemen hemen 
hepsi çok rahat aşılıyor, çünkü gerçekten bu anlamda çok doğru bir SPK mevzuatı da gündemde. 
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Bizim kalkınma ve yatırım bankası olarak önümüzdeki dönemde menkul kıymetleştirmede faali-
yetlerimiz yoğun biçimde devam ediyor olacak. Sürdürülebilir kalkınma görevimiz doğrultusunda 
ve sermaye piyasalarını geliştirme, sermaye piyasaları ürünlerini tabana yayma gibi görevlerimiz 
doğrultusunda, menkul kıymetleştirmelerde aktif rol alacağız. Ayrıca kalkınma bankası niteliği-
mizden kaynaklı olarak sürdürülebilir kalkınma ile ilintili olarak sürdürülebilir, tematik ve KPI’a 
endeksli tahviller ve borçlanma enstrümanları tarafında da faaliyet göstereceğiz. 

KEMAL ŞAHİN:
Proje finansmanında bir model olarak kullanılabilir mi?

SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ:
Evet. Proje finansmanı kredileri için de bir model olarak kullanmak mümkün ancak proje finans-
manı kredilerinde birtakım ufak tefek mevzuatsal değişikliklere ihtiyaç olabilir. Bankaların taşıdı-
ğı proje finansmanı kredileri için, varlık finansman fonlarıyla ihraçların yapılabilmesi açısından. 
Bankaların bilançolarında kaldığında herhangi bir sıkıntı yok ama varlık finansman fonlarına ta-
şırken burada ufak tefek değişiklikler ya da denetçilerle belki o anlamda ilaveler de olur. Farklı 
çalışmaların yapılmasında yarar var diye düşünüyorum. Proje finansmanı kredilerinde yine en 
önemli şeylerden birisi, ilk önemli şey aslında proje finansmanı kredileri daha büyük krediler. 
Bunlar trençlere ayrılarak belirli kısımları havuzlara gelebilir. Böyle olmasına rağmen proje fi-
nansmanı kredileri sayı itibariyle havuzlarda daha az nitelikte olacak, bunların yerine yenilerinin 
koyulması ve proje finansmanı kredileriyle devam edilmesinde burada birtakım sıkıntılar yaşana-
bilir. İkincisi, kurulacak varlık finansman fonları ya da SPV’lerle bankalar arasında alacak temlik 
sözleşmelerinin doğru yapılması. Proje finansmanı kredilerinin kendi dokümantasyonlarından 
kaynaklanan, kredilerin transferine ilişkin revizyonların yapılması, hatta proje finansmanı kredi-
lerinin kreditörleriyle interkreditör anlaşmaları yapılarak menkul kıymetleştirmeye izin verilmesi 
gerekli. Bunlar hep süreç içerisinde yapılabilecek şeyler bu arada. Burada da yine dönüp dolaşıp 
aynı şeyi söylüyor olacağım, VDMK’ların başarılı olması için en doğru şey, aslında gerçekten ya-
tırımcının ihtiyacını doğru anlamak, ihraççı tarafında da doğru bir yapıyı kurmak, yatırımcıları en 
mümkün olan en yüksek ölçüde koruyabilecek bir yapıyla yatırımcılara gitmek ve bu anlamda da 
daha çok yatırımcıyı sermaye piyasalarına çekmek.

KEMAL ŞAHİN:
Yatırımcıyı doğru anlamak ve doğru ihracı yapabilmek, gerçekten güç bir iş. Atilla Bey kısa bir süre 
önce SPK’da Ortaklar Finansman Dairesi Başkanıydı. Yani regüle eden, düzenleyen tarafta görev 
yapıyordu, izin veren, geliştiren. Şu anda da Aktifbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak hem ih-
raçları yapan hem de ihraçlara aracılık eden bir görevin en başında. Bu nasıl bir deneyim, her iki 
şapkayla baktığınızda nasıl görünüyor? Gerçekten karmaşık mı, havuzlar kuruyoruz, varlığa dayalı 
menkul kıymet ihraç ediyoruz, yani karmaşık bir süreçten mi bahsediyoruz?

ATİLA YANPAR:
Menkul kıymetleştirmenin akademik olarak şöyle bir tanımı var, çok güzel bir şekilde anlat-
tı Seçil Hanım; likit olmayan aktiflerin ihraç edilebilecek ve sermaye piyasalarında satılabilir 
hale gelmesini sağlamak. Yaklaşık 15 yıl önce SPK’da işe başladığımda bunun eğitimini alırken 
bu tanım yapılmış ve hiçbir şey anlamamıştım. Dolayısıyla burada bu işi çok iyi bilenlerin olduğunu 
biliyorum ama böyle basit bir tanım yapmak lazım önce, yani ne olduğunu bilelim ki hepimiz aynı 
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seviyeye gelelim, aynı noktaya gelelim. Yine Seçil Hanımın anlattığı sunumda dikkat ederseniz de-
vamlı bir güvenlik, yatırımcıyı koruma ifadeleri geçti. Haklı. Bunu da anlamak için isterseniz finan-
sın şu anda ana dili olan İngilizceye bir dönelim. İngilizcede menkul kıymetin İngilizcesinin anlamı 
security. Bu benim en sevdiğim kelimelerden bir tanesi çünkü İngilizce biliyorsanız ama finans 
jargonuna sahip değilseniz, security sizin için güvenlik demek. Aslında eşses iki tane kelime. Bir 
tanesi security güvenlik, bir tanesi menkul kıymet. Aslında öyle değil. Aslında bu security kelime-
sinin ve menkul kıymetleştirmenin İngilizcesi olan securitization’a baktığımızda, security kelimesi 
İngiltere’de 15. Yüzyılın ortalarındaki kayıtlara göre bir borcun ya da bir söz verildiği zaman o bor-
ca ilişkin bir teminat olarak bir varlık, bir gayrimenkul veriliyorsa, o verilen gayrimenkule security 
denmekteymiş. Yani o borcun teminatı anlamında. 17. Yüzyıla geldiğimizde, etimolojik olarak, yani 
sözcükbilim olarak kelime o borcun ifade eden, o borcu gösteren dokümantasyona verilen isim 
haline gelmiş. 19. Yüzyılın ortalarında da bugün kullandığımız anlamında, bir ortaklık ya da borç 
ilişkisini gösteren, piyasada alınıp satılabilen kıymetler anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla İngiliz 
diline baktığınızda security, Seçil Hanımın da bahsettiği gibi doğrudan menkul kıymet güvenlikle 
bağlantılı. Ben niye çok seviyorum bu kelimeyi, çünkü ben SPK’da çalışırken aynı zamanda da 
uzman yardımcılığı sınav komisyonundaydım. Bizim SPK’nın zor bir giriş sınavı vardır, orada da 
sınavın bölümlerinden bir tanesi İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye çeviridir. Dolayısıyla 
sınavı hazırlayan SPK’lı oldukları için, günlük rutinimizdeki metinleri sorarız genç arkadaşlara. 
Arkadaş da İngilizceyi biliyor ama security’nin menkul kıymet olduğunu bilmediği için çevirirken 
onu güvenlik diye çevirir. Dolayısıyla çeviri metninde devamlı güvenlik görürsünüz. Muhtemelen 
sınava giren arkadaş da SPK’ya mı geldik, güvenlik, MİT’e mi giriyoruz anlamamaktadır ama ya-
pılır. Hatta şöyle bir örnek vereyim, sınavın bir tanesinde SPK’nın Amerika Birleşik Devletleri’n-
deki muadili olan securities exchange commission, yani menkul kıymet ve borsa komisyonunun 
çevirisi vardı. Arkadaşın bir tanesi şöyle çevirmiş, güvenlikli borsa kurumu. Bir tanesi de borsayı 
da bilmediğinden güvenlikli değişim komisyonu şeklinde çevirmişti. Şimdi bu tarafı bir yere bıra-
kırsak, burada en önemli şey menkul kıymetleştirmede dediğimiz hususta, tabi ki güvenlik ve 
yatırımcının korunması. Teknik olarak anlattı ama çok basitleştirerek anlatacağım. Rakamsal bir 
örnek vereceğim ama lütfen bunu sonra hesaplamasını yaptık, faizler tutmuyor, rakamları yanlış 
söylediniz demeyin. Tamamen basit anlatıyorum. Bir örnek verelim. Biz Aktif Bankası olarak ikinci 
el araç kredisi veriyoruz. Diyelim ki 5 tane müşterimiz geldi, bizden 100 bin lira kredi kullandılar, 
ikinci el araç kredisi. Araçların da değeri 200 bin lira. Ne yapıyoruz krediyi verirken, bir 100 bin 
lirayı veriyoruz, 200 bin liralık aracı teminata alıyoruz. Ne oldu, 1 milyon liralık teminatınız var. Ne 
verdik 5 kişiye, 100 bin liradan 500 bin lira verdik. Eğer faiz oranımız 1,60’sa, bu kişiler ayda yak-
laşık 2800 lira bize taksit ödeyeceklerdir. 5 yılın sonunda da buradan elde edeceğimiz para 850 bin 
lira olacaktır, ana parayla beraber. Yani 500 bin lira verdik, 350 bin lira faiz elde edeceğiz, totalde 
850 bin lira. Biz finansta buna varlık diyoruz, yani biz Aktifbank olarak ne yaptık, bilançomuza 500 
bin lira yıllık ortalama yanlış hesaplamadıysam benim hesaplarıma göre yüzde 19 getirisi olan 
bir varlığı koyduk ve biz bunu alacağız. Şimdi biz Aktifbank olarak dinamik bir bankayız, küçük 
bir bankayız, diğer büyük bankalarla aynı şekilde oturup bekleyemeyiz. Birileri ne yapacak, bize 
tekrar para yatıracak ki ben onu tekrar kredi vereceğim. Böyle bir imkânım yok. Ne yapmam lazım 
o 500 bin lirayı, 500 bin lira duruyor bilançomda, tekrar bunu sisteme sokmam lazım. İşte burada 
menkul kıymetleştirme geliyor. Ne yapıyoruz, birine gidiyoruz, çok basitleştirerek anlatıyorum, 
bir bohçanın içine koyuyoruz bunu, yatırımcımıza diyoruz ki bak kardeşim, ben buraya bu araç 
kredilerini koydum, buradan 850 bin lira gelir var, ben sana bunu 600 bin liraya satayım. Yatırımcı 
şöyle düşünecek, 600 bin lira koyuyorum, belli kupon ödemeleriyle beraber dönem sonunda 850 
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bin lira kazanacağım, yaklaşık 14,60’lık bir getiriyle bir kıymet almış oluyor. Bankaya baktığımız 
zaman biz ne yapmış olduk, 600 bin liramızı aldık, tekrar bunu krediye sokabiliyoruz. İşte menkul 
kıymetleştirme aslında basit olarak bu. Burada çok basitleştirdim, işin özünde bahsettiğimiz gibi 
burada, işte bağımsız denetim, o kredileri doğru bir şekilde sistemde takip edilip edilmediğine 
bakıyor, derecelendirme kuruluşları kredilere bakıyor, burada çok basitleştirerek anlattığım bir 
sistemin arkasında aslında bayağı karmaşık bir yöntem var. Burada zaman kısıdı içerisinde bun-
ları tartışmak mümkün değil. Ama böyle çok kolay, çok güzel diye anlattım ama o kadar da masum 
ürünler değil bunlar. 2008 krizinde finansman krizinin çıkışında bu ürünler etkiliydi ama ikinci el 
araç kredileri değil de tabii ki, sizlerin de bildiği üzere konut kredilerine dayalı sekürizitasyon, yani 
menkul kıymetleştirme ürünleri finansal krize sebep olmuştu. Yalnız burada benim şahsi görü-
şüm, bence bu sebep aracın kendisindeki sorunlardan ziyade, finansal sistemin temelindeki ya da 
insanın temelindeki açgözlülük, hırs ve vurdumduymazlıktan kaynaklanıyor. Yani bugün o menkul 
kıymetleştirmeden o kriz çıkmazdı da, üç gün sonra başka bir şeyden çıkardı. Peki 2008 krizinin 
sonucunda ne oldu, 2008 krizinin sonucunda menkul kıymetleştirme ya da menkul kıymetleş-
tirmeye dayalı kıymetler, yani varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymetler, 
ipotek teminatlı menkul kıymetler, bir nebzesiyle kira sertifikaları aşırı derecede regüle edilen, 
düzenlenen araçlar haline geldiler. Bunların ihracı oldukça zorlaştı. Nasıl zorlaştı, 2008 krizinde 
1,7 trilyon dolara çıkmıştı, 2008 krizinden hemen sonra neredeyse sıfırlandı. Bugün de yine tekrar 
1 trilyon dolar seviyesine çıktık ama hâlâ eski seviyeye gelemedik. Siz regülatör olarak bir taraftan 
menkul kıymetleştirmeyi engellediğiniz tarafta, öbür tarafta bir regülasyon arbitrajı yarattınız ve 
normal bildiğimiz vanilya dediğimiz düz borçlanma araçları patlama yarattı. Onu da birazdan çok 
kısaca bir şekilde değineceğim. 

Peki menkul kıymetleştirmeye biraz önce anlattığım bu tekrar devinim dışında, yani tekrar fonla-
rın piyasaya sokulması haricinde nasıl bir avantajı var yatırım açısından? Yatırımcı açısından şöyle 
bir avantajı var; diyelim ki bir hastane binanız var, bir şirketin hastane binası var, binayı yapmış ve 
bunu kamuya kiralamış. Dolayısıyla aslında garanti sayabileceğimiz bir nakit akışı var. Ama siz o 
şirkete güvenmiyorsunuz çünkü şirketin örneğin Afganistan’da da yatırımı var, başka alanlarda da 
yatırımı var, şirketin diğer alanlardaki finansal başarısızlığının o hastaneden gelecek olan garanti 
getiriyle birleştirmek istemiyorsunuz. Siz sadece hastaneye yatırım yapmak istiyorsunuz, o kiraya. 
Burada biraz kira sertifikası modelini anlatıyorum ama bu aslında yine menkul kıymetleştirme. 
Eğer siz bu hastane binasını bir menkul kıymetleştirme haline getirirseniz, yani o şirketten o has-
tane binasını ayırırsanız, ayrı bir tüzel kişiliğe devrederseniz, bu menkul kıymeti satın alan, bu fi-
nansal aracı satın alanlar sadece o hastane binasının riskine ortak olma imkanı sağlayabiliyorlar. 
Dolayısıyla bu anlamda eşsiz bir ürün haline geliyor yatırımcılar açısından. Turkcell de bu konuda 
gayet başarılı ihraçlar yapmıştır benzer bir şekilde. 

Biraz önce bahsetmiş olduğum trendde, menkul kıymetleştirmeyi engellediğimiz ya da aşırı re-
gülasyon nedeniyle azalttığımız, Türkiye’de tam öyle söylemek mümkün değil belki, bizde de aşırı 
regülasyon var ama dünyada da çok aşırı bir regülasyon var. Borçlanma araçlarının artmasının 
şöyle bir sonucu oldu, 2008 öncesinde yıllık ortalama finans sektörü dışındaki reel sektörün dün-
yadaki toplam borçlanma aracı ihracı 864 milyar dolardı, bugün 1,7 trilyon dolar ihraç ediyorlar. 
2018 sonu itibariyle 13 trilyon dolara yaklaşmış olan bir borç stoku var, sadece bono ve tahviller-
den bahsediyorum. Dolayısıyla bu bono ve tahville borçlanma çok hızlı ve kolay yapılabildiği için 
şirketler için çok iyi. Bono ihraç ediyorsunuz, parayı alıyorsunuz, her şey çok güzel gidiyor. Aynı 
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zamanda 2008 sonrası büyük ülkelerin merkez bankasının piyasaya para, yani quantitive easing 
dediğimiz genişleme politikalarına da çok uygun ürünler. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bu büyük 
borç stoku şu soruna da yol açtı; eğer ekonomi dünya ekonomisi beklendiği kadar büyümezse ya 
da herhangi bir şekilde küçülürse, bu borç stokunun ödenememe ihtimali var. Keza önümüzdeki 
3 yılda gelişmiş ülkelerde 2,4 trilyon, gelişmekte olan ülkelerde 1,9 trilyon dolarlık bir borç ser-
visi gerekecek. Dolayısıyla ne oldu, dünya regülatörleri dediler ki, biz menkul kıymetleştirmeyi 
tekrar gündemimize alalım. Çünkü biraz önce anlattığım gibi menkul kıymetleştirmeye dayalı bir 
borçlanmada arkasında bir varlık var, sistemde bir varlık var, burası daha güvenli görülüyor. 2019 
yılında da Avrupa Birliği buna yönelik olarak bir düzenleme çıkarttı; daha basit, daha şeffaf ve 
daha hızlı menkul kıymetleştirmeye önem verecek, yapılmasını sağlayacak bir düzenlemeye geçti.

Birkaç tane ufak rakam vereyim size, Türkiye’de ne oldu bununla ilgili olarak. Türkiye’ye baktığı-
mızda, 2018 yılında 778 milyon dolarlık vadeye dayalı menkul kıymet ihraç edilmişti, dolar olarak 
cinsinden veriyorum, ortalama rakamları. 2019’un son üçüncü çeyreğine geldiğimizde de bu 237 
milyon dolara düşmüş durumda. Aslında biz menkul kıymetleştirme olarak tam bizim tanımımıza 
girmiyor mevzuatta ama bence o da bir menkul kıymetleştirmedir, kira sertifikaları. Kira sertifi-
kalarında ise oldukça başarılı, ülkemiz 5 milyar dolar ihraç etmiş 2018’de yurtiçinde. 2019’un son 
üçüncü çeyreğine geldiğimizde ise 5,9 milyar dolara çıkmış durumdayız. Yurtdışında özellikle ipo-
tek teminatlı menkul kıymetler Türkiye’de çok önemli, yurtdışında büyük bir pazarı var. 2018’de 
581 milyon dolarlık ihraç var, 2019’da ise 465 milyon dolar. Peki biraz önce anlattığım gibi acaba 
bonoda ne durumdayız? Bonoda ise 2018’de 32 milyar dolarlık ihraç yapmışız, 2019’da 33 milyar 
dolarlık ihraç var. Dediğim gibi dünya nasıl gidiyorsa, bizde de bu yönde gidiyoruz.

Şimdi konuşmamı çok hızlı bir şekilde bitireceğim ama şöyle bir bakış açım var benim; Einstein’ın 
biliyorsunuz deliliğin tanımına ilişkin bir bakış açısı var, diyor ki aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar 
bekleyemezsin. Yani bence bunu hayatımızın her alanında da uygulayabiliriz. Yani biz artık Türki-
ye’nin geldiği nokta itibariyle, finans sektörümüzün geldiği nokta itibariyle aynı şeyleri yaparak 
farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Fonlama sistemlerimizi, bankacılığımızı, fon aktarım mekanizma-
larımızı, finansal sistemimizi daha yeni araçlarla, ülkemizin ihtiyaçlarına daha uygun araçlarla 
dizayn etmemizin zamanı geldi, kullanmamız lazım bunu. Yatırımcılarımızın da hazır olduğunu 
düşünüyorum. Yeni araçlar çıkartıyoruz, yeni bankalar da bu işlere giriyor. İnşallah daha iyi sonuç-
lar alacağız. Burada da en önemli yöntemlerden bir tanesinin, menkul kıymetleştirme olduğunu 
düşünüyorum. 

KEMAL ŞAHİN:
Atilla Beye proje kredileriyle ilgili ne düşündüğünü de çok kısa sormak istiyorum.

ATİLLA YANPAR:
Proje kredileri menkul kıymetleştirmeye çok uygun varlıklar. Bunu yapabiliriz ama bunun bir sürü 
de sorunu var. Bir kere bahsetmiş olduğum çok fazla regülasyon olduğu için, bunun doküman-
tasyon işini, yani bunun hukuki güvenliğinin sağlanması oldukça masraflı. Biz bunun aynısını kira 
sertifikalarında da yaşıyoruz. Yani bir kira sertifikasını ihraç etmek, bir bono ihraç etmekten çok 
daha uzun ve meşakkatli. SPK’dan ayrılırken yaklaşık bir borçlanma aracının kurula girmesiy-
le çıkması, sadece kurulu bahsediyorum; yatırımcı tarafını, bunun kararlarının verilmesini falan 
değil; sadece SPK’da maksimum 31-32 günde, yani başvuruyu yaptınız, 30 gün sonra sonucunu 
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alıyorsunuz. Kira sertifikasında ise 150 güne kadar çıkabiliyor. Bazı örneklerde çok daha fazla. 
Çünkü çok fazla bakılması gereken dokümantasyonu oluyor. Aynısı bu menkul kıymetleştirme için 
de geçerli. Oralarda biraz daha standardize edebilirsek, daha hızlı ilerlenebilir diye düşünüyorum. 
Menkul kıymetleştirmenin sonu yok, her şeyi koyabilirsiniz. MPL’leri koyabilirsiniz, batık kredileri 
koyabilirsiniz, proje finansmanını koyabilirsiniz, aklınıza gelecek her şeyi koyabilirsiniz, yeter ki 
güvenli, mantıklı, yatırımcının haklarını halel getirmeyen bir şekilde olsun.

KEMAL ŞAHİN:
Zeynel Beye şunu yöneltmek istiyorum, biraz önce Atilla Bey konuşması sırasında regülasyonlar-
dan sonra çok kolaylaştığından, borçlanma piyasasının geliştiğinden bahsetti. Siz Turkcell olarak 
geçtiğimiz günlerde çok önemli VDMK ihraçları gerçekleştirdiniz. Neden buna ihtiyaç duydunuz, 
bahsedebilir misiniz?

ZEYNEL KORHAN BİLEK:
İşin çerçevesi aslında güzel çizildi, sonra şirketler bu konuda ne yapıyor, ne düşünüyor, niçin biz 
Turkcell olarak yaklaşık 5 kez varlığa dayalı menkul kıymet ihraç ettik bugüne kadar, daha fazlası-
nı yapmamız lazım. Totalde stratejimizde nereye oturuyor, bize ne fayda sağlıyor, bunları anlatmak 
istiyorum. Sonda da birkaç öneri, hem şirketler hem yatırımcılar tarafında, birkaç öneriyle bu 
platformu kullanarak sözlerimi bitirmek istiyorum.

Toplamda uzun vadeli finansman ihtiyacı yüksek bir grubuz. Bu bahsettiğim 45 milyar TL bilanço-
nun içerisinde borç yaklaşık 21 milyar TL. Nakit de tutuyoruz biraz, likidite yönetimi açısından ve 
yaklaşık 10 milyar TL nakdimiz var. Borcun vadesini belli bir oranda, maliyetini belli oranda ve 
çeşitlendirilmiş olarak tutmayı seviyoruz. Borç seviyemiz bugün bizim dış yatırımcılar tarafından 
değerlendirildiğinde, nominal tutarından çok EBİTDA’ya (FAVÖK - Faiz, Amortisman ve Vergi Ön-
cesi Kar) kıyasla (Net Borç/FAVÖK) oranıyla değerlendiriliyor. Şirketler bu orana göre birbiriyle 
kıyaslanıyor. Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla bizim (Net Borç/FAVÖK) oranımız 1. makul bir seviyede 
ama bunu daha aşağı indirmek her zaman kreditörlerin gözünde daha avantajlı. Bize daha kolay, 
daha düşük maliyetli finansman sağlayacak. Bu fonlamayı doğudan, batıdan, sermaye piyasala-
rı, bankacılık sistemi olarak çeşitlendirmek istiyoruz ve hem vade olarak hem kaynak sağlayıcı 
olarak yığılmamasını istiyoruz. Çünkü yoğunlaşma şirketler için özellikle tutarlar büyüdüğünde 
büyük bir risk oluşturuyor. Mesela iki tane Eurobond ihracımız var şu an halihazırda işlem de gö-
rüyor. Bu 500 ve 500 milyonluk iki ihraçtan 1 milyar dolar fonlama sağladık. Ama bugün piyasalar 
iyi, yarın kötü olabiliyor. Bunu çevirme riskinizi yönetmek için, farklı kaynaklar, tedarikçi finans-
manı yöntemleri kullanıyoruz.

Portföyümüz içerisinde bir tane spesifik bir iş var, günün konusuna biraz hızlıca geçmek açısın-
dan; Turkcell Finansman AŞ, bu da yüzde 100 konsolide grubumuza olan bir iştirakimiz. Burada bir 
Turkcell bayisinden herhangi bir cihaz aldığınızda faturanızla öderken arka planda fonlamayı sağ-
layan firma, Turkcell Finansman A.Ş. buradaki aslında cihaz kredisini sağlayan firma. Dolayısıyla 
biz bu şirketi fon sağlamak, bir miktar öz sermayeyle ve daha ağırlıklı olarak sağlıklı olanı dışarı-
dan fonlaması gerekiyor kendisini. Bu iş bizim toplam kredi portföyümüzün neredeyse dörtte bi-
rine ulaştı, bu cihaz finansmanı bizim net borcumuzun dörtte birini oluşturan bir iş ve burada tabi 
bir yanda baktığınızda çok bariz alacaklar var, bizim çok detaylı, müşteri hakkında çok fazla dataya 
sahip olduğumuz için güzel bir skorlama sistemimiz var. Bu KKB’nin ötesinde birtakım kriterlerle 
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çok iyi filtrelediğimiz, çok kaliteli bir alacak portföyümüz var. O bilançoda bir yanda bekliyor ve 
biz bunu fonlamak durumundayız. Bu bir şekilde sağlanıyor ama çeşitlendirmemiz lazım. Yani 
baktığınızda biz de bankaların, ülkenin de bir şekilde kaynağını kullanıyoruz. Bu krediyi çekiyoruz. 
Burada bir alternatif bize, birkaç yıl önce bu alacakları bir şekilde menkul kıymetleştirme alter-
natifi olarak çalışmaya başladık ve bugüne kadar 100 milyon, 3 tane 100 milyon, bir 60, bir tane 
de 50 milyonluk, toplam 5 tane issue yaptık. Bu bize şunu sağlıyor; normalde kredi kullandığınız 
zaman sizin yine bilançonuzda, borcunuzda görünüyor. Böyle yaptığınız vakit bilançodan dışarı 
çıkarıyorsunuz, bilançodan çıkarıp çıkarmamak tabi tercihtir ama bilançodan çıkarıp bu varlığı 
satıyorsunuz, karşılığında nakit alıyorsunuz, sizin rasyolarınız da iyileşiyor. Yani hem bir fonlama 
hem de bilançonuzda kredi olarak görünmeyen ki sanal olarak bir bilanço makyajı değil, gerçek-
ten de satılmış, artık bizim sadece yönetsel olarak biz takibini yapıyoruz ama risk olarak devre-
dilmiş bir iş. Burada bu riskin veya bu security’nin ne kadar güvenli olduğunun altını çizmek çok 
önemli. Gerçekten bu filtrelemeyi biz kademe kademe müşterilerin hepsini kredi skorlamasını 
yapıyoruz ve bu menkul kıymetleştirdiğimiz varlıklar, bunun neredeyse en top tear’ı. Yani piramidin 
veya karpuzun en çekirdeksiz ortasını gerçekten de dışarıya çıkarıyoruz ki bu piyasanın gelişmesi, 
güçlenmesi için çok arzu ettiğimiz, yatırımcıların da bu işe daha çok iştahının artması için yapmayı 
tercih ettiğimiz bir şekilde. Bu menkul kıymetleri sattığımız noktada bunun belli bir MPL oranı var, 
oradan da bir ufak rakama değineyim. Yüzde 2,5 MPL olabilir diye ortalamaya satıyoruz ama öyle 
bir kaliteli portföy çıkarıyoruz ki yüzde yarım bile değil. Dolayısıyla bu iştahın yatırımcılar tarafın-
da büyümesi için gerçekten çaba sarf ediyoruz. Totale baktığımızda ama bütün bunlara rağmen 
410 milyon TL’lik bugüne kadar ihraç yapmış noktadayız ama toplam fonlamanın içerisinde halen 
bizim için çok küçük bir noktada, daha büyümesini arzu ettiğimiz ki yakın zamanda SPK başvuru-
muz da onaylandı, bir issue için daha çıkacağız.

Bu toplam bilanço yönetimine şirketler için baktığınızda, belli alacaklarını paketleyip dışarı çıka-
rarak geri kalan işleri fonlama, bunu yaparken de bilanço rasyolarını da bozmadan, hatta iyileş-
tirerek bir nakit sağlayan bir fonlama metodu. Bizce şu an bizim portföyümüzde dahi çok küçük, 
bunun daha büyümesini ve sektörün gelişmesini arzu ediyoruz. Bu nedenle diyeceğim iki dilek ve 
temenni, aslında bir bizim gibi şirketler tarafında, yani kredilerin ve alacakların kötü taraflarını 
piyasaya sokup vaktiyle ÖST’lerde ağzı yanmış yatırımcılar gibi burada da bir kategorik olarak ret 
yoluna yol açmamak. Gerçekten burada bir kazan-kazan yaratmak, yatırımcıya da kazandırmak, 
şirketlerin ileride bu işleri daha büyütmesi için bu sektörü veya bu ürünü daha büyütmeleri için 
çok kritik bizce. Toplamda dediğim gibi 10 milyar TL bizim net borcumuz var, bugün 2,7 milyar TL 
müşteriden alacağımız var. Yani teorik olarak ben 2,7 milyar TL’yi, çok daha derin bir piyasa olsa 
yarın devredebilirim ve benim bütün rasyolarım bambaşka bir hal alabilir. Ama işte bunun hacmi 
henüz istediğimiz noktada değil. Dolayısıyla biz de şirketler tarafında yatırımcıya kazandırmak için 
doğru hamleleri yapmalıyız. Yatırımcılar tarafında da aslında beklentimiz, biz burada bir roadshow 
yaptığımızda, bunu direkman işte bu Turkcell’in bir ürünü, Turkcell riski, ÖST gibi çok basit değer-
lendiriyorlar. Gerçekten bunu aslında bizim tarafımızdan skorlaması yapılmış ama her bir tranch 
pakette 100 bin tane aslında müşterimizin bir ödeme alacağını sağlayan bir ürün. Bizim şirket 
riskimizle ilgisi olmayan ki yatırımcı tarafında onun çeşitlendirmesini sağlayacak. Ancak çok basit 
düşünülüyor, bu da bir ÖST’dir diye bazen, bazı yatırımcılar çok sıcak bakmayabiliyorlar. Dolayısıy-
la bunun biraz daha bu anlayış gelişmesini, arka tarafta sadece bir bono değil, teminatlı bir alacak 
teminatı olan bir yatırım aracı olarak düşünülmesini arzu ve temenni ediyoruz. 
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Son ufak bir de regülatör tarafında da, biz her ihraçta tekrardan süreç başlatıp yönetim kurulu ka-
rarları, SPK başvuruları, BDDK başvuruları gibi böyle uzayan bir süreç var, bunun da bir program 
gibi aslında rutin rotatif bir hale dönüştürülmesi, yine bu şeyi kolaylaştıracak süreçleri, yine ürünü 
daha geliştirecek üç tane temenni olarak aktarabilirim.

KEMAL ŞAHİN:
Dinleyicilerimizden soru var. Küçük yatırımcılar sizce hangi menkul kıymetleştirilmiş ürüne yatı-
rım yapmalılar ve yatırım sırasında nelere dikkat etmeliler? Yani esasen sizin borçlanma araçla-
rınızdan bir fark yaratıyor mu, yatırımcı talebi açısından bu güvenli varlık farklı bir fiyatlamaya tabi 
tutuluyor mu, bundan da bahsederseniz sevinirim.

ZEYNEL KORHAN BİLEK:
Daha derin bir pazarda bonoya yakın, bono daha derin bir pazar olduğu için burada ürünü biraz 
anlatmak, ikna etmek zaman alan ve onun ufak bir primi var, yani bizim için daha ucuza bir borç-
lanma sağlıyor diyemem, çok ufak bir primi var ama yakın. Müşteri gözüyle aslında daha düşük 
bir riski bence, getiriye dönüştürebilecekleri ama tabii ki hangi ürüne yatırım yapılsın, yine yatırım 
danışmanlığı konusu. Her bir ürüne, issuer’a veya aracı kurumlarıyla detaylı konuşmaları gerekir.

KEMAL ŞAHİN:
Konuşmalar sırasında menkul kıymetleştirmede şöyle bir ayrıma gidiyoruz, bilançodan çıkarmalı 
mıyız, bilançoda kalmalı mı, menkul kıymetleştirmede bağımsız denetimin zorunluluğu var mı, 
bağımsız denetim bu işin neresinde?

YAMAN POLAT:
Olaya birazcık belki şematik açıdan bir giriş yapmakta fayda olabilir. Biliyorsunuz, menkul kıy-
metleştirmeye konu olan bir varlık var, bu bir banka olabilir veya başka bir tüzel kişilik olabilir bu 
varlığın sahibi. Bu varlık menkul kıymetleştirilirken bir tane SPV kuruluyor. Bu SPV yeri geliyor 
bir fon olabiliyor, varlık yatırım fonu olabiliyor, yeri geliyor bir şirket olabiliyor. Bu yurtiçinde de 
olabiliyor SPV’ler, yurtdışında da olabiliyor. Dolayısıyla bu SPV’lere yapılan satış bir gündem mad-
desi oluyor, ondan sonra da SPV’ler bu aldıkları varlıkları, Atilla Beyin örneğindeki gibi 500 lira-
lık varlığı satın alıyorlar ve sonra menkul kıymetleştirerek yatırımcılara sunuyorlar. Biz şimdi bu 
resmin neresinde yer alıyoruz? Bir kere bu resimde en temel oynadığımız rol tabii ki varlığın esas 
sahibinin bağımsız denetimi. Yani daha kolay bir örnek olması açısından banka diyelim, banka 
bu konut kredisini ya da taşıt kredisini satıyorsa, ben bir kere bankanın zaten finansal denetimini 
yapıyorum. Bu zaten menkul kıymetleştirme olsun ya da olmasın yapılan bir işlem. Eğer banka 
bir menkul kıymetleştirme işine gidiyorsa, bu durumda benim önüme şöyle bir soru çıkıyor; bu 
sattığı varlıklar bankanın bilançosunda durmalı mı yoksa bankanın bilançosundan çıkarılmalı mı? 
Bu çok önemli bir soru aslında; birçok kişiyi ilgilendiriyor, regülatörü ilgilendiriyor, bankanın or-
taklarını ilgilendiriyor, yönetimini ilgilendiriyor. Nelere yol açıyor; eğer ben bankanın aktifinde yer 
alan bu varlıkları satıyorsam, gerçek anlamda satıyorsam, bankanın bilançosundan teorik olarak 
çıkartmam gerekiyor. Bankanın bilançosundan çıkarttığım zaman, likit olmayan bir varlığı çıkar-
tıp, yerine nakit koyuyorum ve bu bana yeni kredileri kullandırabilmem için bir olanak sağlıyor. 
Hangi durumlarda çıkarabiliyorum? Bir kere o varlık üzerindeki tüm hak ve yükümlülüklerimi 
kesinlikle bu bahsettiğimiz SPV’ye devretmiş olmamız gerekiyor. SPV bu varlıkları aldıktan sonra 
isterse başka birine satabilir, isterse başka birine rehin verebilir, isterse her türlü nakit akımla-
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rından faydalanabilir olmalı. Eğer bu şartlar yerine getirilmişse, varlıkların sahibi olan şirketin 
bunu bilançosundan çıkartıyor olmasını bekliyoruz. Banka örneğinden bahsedersek, 500 liralık 
Atilla Beyin örneğindeki ben, 500 lirayı bilançomdan çıkartırsam, bu bana sermaye yeterliliğinde 
çok önemli bir avantaj sağlıyor. Neden, sermaye yeterliliğinin en temel hesaplama yöntemlerinden 
bir tanesi kredi riskidir; ben o kredileri eğer bilançomda tutmuyorsam, yerine sadece nakit parayı 
koyuyorsam, bankanın sermaye yeterliliğinde çok önemli bir pozitif katkısı olur. Bu sayede ister-
se yeni krediler kullandırabilir, isterse çeşitli menkul kıymetlere yatırım yapabilir banka. Fakat 
ortağından yeni bir sermaye ihtiyacına başvurmaya gerek olmadan bunları yapabilir. Yani menkul 
kıymetleştirme burada çok önemli bir avantaj sağlıyor bankalara. 

Peki bu SPV’yi kurduk, ikinci soru, bağımsız denetçi açısından şurada ortaya çıkıyor, ben bu SPV’yi 
bankaya konsolide etmeli miyim? Burada IFRS’in bizim kitabımız, IFRS’in çok önemli bir şeyi var, 
kontrolü noktasına bakın diyor. Yani biz banka olarak kurduğumuz SPV’yi, işte bu demin örnek ver-
diğim gibi fon olabilir, herhangi bir tüzel kişilik olabilir veya kendi başına hareket edebilen bir şirket 
olabilir, bunu konsolide etmeli miyim? Konsolide ederken de şuna bakıyorum; SPV’nin ortakları 
direk bankanın kendisi olabilir ya da örneğin yurtdışında tamamen SPV kurmaya odaklı avukatlık 
şirketleri var ya da banka bir şekilde agent’ları kullanarak SPV’leri kurdurabiliyor. Önemli olan bu-
rada o SPV’lerin hareketlerini yönetebiliyor muyum, banka olarak buna bakıyorum. Yani herhangi 
bir ortaklık payım olmayabilir ama defakto bir kontrol kullanarak SPV’nin bütün nakit akışların-
dan faydalanabiliyor muyum, SPV’nin getirilerinden faydalanabiliyor muyum, eğer bu noktada ben 
banka olarak SPV’yi yönettiğimi düşünüyorsam, bu durumda bu SPV’nin bankanın bilançosuna 
konsolide edilmesi gerektiğini söylüyoruz biz bağımsız denetçiler olarak. Daha doğrusu bunu biz 
özellikle bizim istediğimiz bir şey değil, IFRS’in temel bir kuralı; defakto kontrole giriyor tanım 
olarak. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli.

Bir başka nokta, bazı menkul kıymetleştirmelerde örneğin yine 500 liralık örneğe dönersem, con-
tinium involvement denen bir kavram var, yani ben o kredileri satabilirim fakat şöyle bir aramda 
anlaşma olabilir SPV’yle; nakit akışlarının yüzde 10’unu siz bana getirin. Ya da eğer nakit akışları 
ödenmezse ben bunu size ödemeyi taahhüt ediyorum gibi birtakım eğer şartlar varsa aramızdaki 
anlaşmada, bu durumda da benim o sattığım varlıklar üzerinde hâlâ bir ilgimin olduğunu, devam 
eden ilginin olduğunu gösterir. O zaman da o 500 liranın yüzde 10’uysa benim devam eden ilgim, 
50 lirayı hâlâ bilançoda tutmasını söylüyoruz, biz denetlediğimiz zamanlarda ilgili kuruluşlara, 
banka ya da diğer kuruluşlara. Özellikle sermaye piyasalarındaki 2008 krizinden sonra Basel 3 
ve Walker Rule gibi birtakım biliyorsunuz kurallar geldi. Bunlar bağımsız denetçilerin üzerindeki 
yükü ciddi şekilde arttırdı. Bağımsız denetçiler belki şu şemanın içinde ana oyuncu değiller fakat 
Seçil Hanımın da belirttiği gibi biz bütün o hazırlanan o havuzun denetiminden de sorumluyuz aynı 
zamanda. Ülkemizde SPK’nın çeşitli düzenlemeleri var, örneğin ipotek teminatlı kıymetler veya 
varlığa dayalı menkul kıymetler tebliğlerine baktığınız zaman, orada açık açık oluşturulan teminat 
havuzlarının bağımsız denetçiler tarafından belirli aralıklarla denetlenmesi şartı getiriliyor. Bu 
aralıklar nedir; eğer halka arzlı bir şeyse, ihraçsa üç aydı bir, halka arz yoksa, işte o zaman altı 
ayda bir bağımsız denetçi gidiyor, havuzdaki menkul kıymetler varlığını koruyor mu, yerine ilave 
ya da çıkarma yapılabilir, o ilave ve çıkarmalar yine Seçil Hanımın belirttiği gibi izannamede ya da 
ilk ihraçta belirtilen koşullara uyuyor mu diye onun kontrolünü yapıyoruz. Onun dışında bağımsız 
denetim olarak genel bakış açımız bu şekilde menkul kıymetleştirmede.
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KEMAL ŞAHİN:
Bu ihraç edilecek olan menkul kıymetler sosyal temalı olmaları ya da yeşil bono ihraç edilmesi, 
sizce bir fark yaratır mı, bu tür hassasiyetler nasıl değerlendiriliyor?

SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ:
Şöyle, henüz ülkemizde çok yeni, yani bu tematik ürünlerin ihracı. Ama dünyada oldukça yaygın 
biçimde ihraçlar başlamış durumda. Bununla birlikte dünya piyasasında da bu ihraçlarda arz he-
nüz kısıtlı seviyelerde. Ancak bu tarz tematik ürünler bütün dünyada bu tarz sosyal ve çevresel 
sürdürülebilir temalara da ilginin artmasıyla, aslında ihraççıya fiyatlamalar tarafında birtakım 
avantajlar getirecek diye düşünüyorum.

KEMAL ŞAHİN:
Atilla Beye de son kez ipotek finansman kuruluşu bir yandan böyle çalışmaların yürütüldüğünü 
biliyoruz. Faydalı olur mu, nasıl bir katkı verir?

ATİLLA YANPAR:
ABD piyasasına baktığımızda, bu 2008 krizine kadar iyi çalışmıştı, oldukça iyi bir finansman mode-
liydi. Ben Türkiye’de de bunun çalışacağına inanıyorum, eğer düzgün bir şekilde modelleyebilirsek 
ve biz bunu çeşitli regülasyonlarla fonlarımıza, emeklilik fonlarımıza, uzun vadeli yatırımcıya onun 
alınmasını, buradan çıkacak olan ürünlerin alınmasını sağlayabilirsek bu sistem kendini çevirir 
ve döndürür. Ama yok, çıkıyoruz, bir destek vermeden hadi bakalım piyasa bunu alalım mı dediği 
zaman, bu sefer Turkcell’in anlattığı gibi burada, şöyle bir sorunla karşılaşıyor; yatırımcı açısından 
bu da bono, o da bono, hepsi bono, hepsi tahvil. Halbuki bunun arkasında çok ciddi bir teminatı 
olan varlıklar, bunu ne yazık ki hâlâ bireysel yatırımcıda zaten finansal okuryazarlık istediğimiz 
seviyeye çekemedik ama aslında baktığımızda kendi piyasamızda profesyoneller açısından da çok 
da ciddi bir finansal okuryazarlık olduğunu söylemek mümkün değil. Bir seviyeye kadar var ama 
bir seviyeden sora kalıyor. Dolayısıyla bunu biraz kamunun desteklemesi, biraz zorlamayla, biraz 
destekle, biraz avantajlarla ilerleyebileceğini düşünüyorum.
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ERAY YÜKSEK:
Önce, hızlı bir şekilde bir sabaha döneceğiz. Sabah genel müdürler ve başkanlar tarafından bir-
kaç mesaj verildi. Aklımda kalan en önemli mesa hakkında bir hikaye anlatmak istiyorum. Bana 
2003’te bir görev verdiler; “2013’te dünya neye benzeyecek araştır.” dediler. Normalde haftalık, 
günlük ölçümlerin olduğu yerde, 10 sene sonrasıyla ilgili bir araştırma istediler. 10 sene sonra ne 
olacağını bulmak için 8-9 ay boyuınca dünyanın her tarafından aklı, bilgisi olan bir sürü insanla 
konuştuk. Döndük ve rapor hazırladık. Bunu bir gün bir düşünce grubunda anlatıyordum. Grupta 
en erişkin olan üyemiz Eray Bey, bunun üzerine “Niye dolaştınız 8-9 ay? Ben size söyleyeyim. De-
ğişmeyen bir tek şey kalacak, o da insan.” dedi. 

Bugün de bir önceki konuşmalarda, çeşitlilik konuşulurken de hep insandan bahsedildi. Biz de 
bugün değişimle ilgili; yapay zekâya veya nesnelerin internetine dokunmayacağız, ama insana do-
kunacağız. 

İnsan genomu projesiyle başlayacağız. 1990’larda DNA analizini yapıp insanlığın ve DNA’nın 
vereceği sırlarını açığa çıkarma amaçlı bir proje başladı. O zamanki hesaplama yöntemleriyle 
2048’de sonuçlanması bekleniyordu. Ama süper bilgisayarlar sayesinde inanılmaz bir hız ka-
zandı ve ilk taslağı 2001 yılında yayınlandı. Daha sonra 2003, 2004, 2007’de çok büyük çalışmalar 
yapıldı ve artık tıp dünyasında yaşamı uzatmaya yönelik çalışmalar yapılır oldu. Bu yeşeren uzun 
yaşam formülleriyle ilgili insanlığı kurtarıp kurtarmayacağına ilişkin de tartışılmaya başlandı.

PANEL 6: TECRÜBELİ GENÇLER
19 Kasım 2019
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Yaşam süresi uzadığında en önemli değişimlerden biri iş dünyasında çalışanların sayısının art-
maya başlaması. Yaşam süresi 120’lere, 130’lara çıktığında, emeklilik yaşı da 105, 106’ya doğru 
gitmeye başlayacak. Biz 5 sene sonra 5 jenerasyonu aynı işyerinde görmeye başlayacağız.

1960’larda, ortalama yaşam süresi 62 yıl idi. İnsanlar da 60 yaşında emekli oluyordu. Bugün ya-
şam süresi değişmesine rağmen, 60 yaşındaki tecrübeli gençler emekli oluyor. 

Önce Ayşegül’le başlamak istiyorum. Heidrick & Struggles’ın Türkiye kurucu ortağı. Bu şirket 60’lı 
yaşlarda üst seviye yöneticilerin başvurduğu firmaların önünde geliyor. Şirketlerin yaklaşımları 
ne oluyor, onunla ilgili bir yorumları anlatabilir misin, bir de görüşlerini anlatabilir misin, nereye 
doğru gidiyor bu konu?

AYŞEGÜL DİCLE AYDIN:
Ben bugün söyleyeceklerimin kurgusunu; kompleks ve bilinmez bir dünyanın gelmekte olduğunu 
vurgulayarak, tecrübenin ve tecrübeli insanların ne kadar daha gerekli olduğu sonucuna varmak 
şeklinde hazırladım. 

Bizim ve büyüklerimizin içine doğmuş olduğu yüzyıl bitti ve yeni yüzyıl bambaşka bir gerçeklikle 
geldi. X, Y, Z gibi jenerasyonlar gelmekte. Arkasından robotlar geliyor, 5-10 yıl içerisinde aynı çatı 
altında beşincisi robotlar olmak üzere 5 jenerasyon birlikte yaşıyor olacağız. Bununla birlikte hiç-
bir şey aynı kalmayacak. Mesela yakında bizim alışık olduğumuz, bildiğimiz anlamda bir işyerine 
girip çalışamayacak insanlar. Hiçbirimiz araba, ev, yazlık almak zorunda hissetmeyeceğiz. Bunun 
yerine her şeyi paylaşacağız. Airbnb bugün dünyada bütün Hilton’ların toplamından daha fazla de-
ğere sahip, 40 milyar dolar. Uber’in araba varlığı yok ama şimdiden yüz milyar dolar civarında bir 
değere ulaştı. Peki bütün bunlar ne demek? Bütün bunlar bizim VUCA adını verdiğimiz bir ortamı 
tanımlıyor. Bütün bunlar bilinmezlik, karmaşıklık ve önünü görememek demek. Bence hepimiz 
çok şanslıyız ki hep birlikte bunu yaşıyor olacağız. Bugün 55 yaşında emekli olması beklenen 
bir kitle var. Bu beklenti hem Türkler hem Amerikalılarda, herkeste var. Halbuki bilinmezlik ve 
karmaşıklık ortamında, şirketler, iş dünyası, politikacıların güvenebileceği insanlar tecrübeli 
insanlar olacak. 

Amerika’ya bakacak olursanız, ilk büyük buhrandan sonra 2008-2009 yılında büyük bir finansal 
krizle sarsıldı. O zaman bazı uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketlerinin yaptığı analizler, 
dünya zora girdiğinde hemen tecrübeye dönülüdüğünü ortaya koydu. Booz Allen’ın 2500 şirket 
üzerinde yaptığı bir çalışma, 2009 yılında CEO ortalama yaşının birdenbire yüzde 12 kadar yük-
seldiğini ve daha tecrübeli, kriz yönetmeyi bilen, önceden başarmış olan insanların alındığını 
gösteriyor. Heidrick & Struggles olarak biz de Türkiye dahil dünyanın bütün ülkelerinde aynı so-
nuçları elde ettik. Tecrübenin zor zamanlarda kurtarıcı bir liman olduğunu tespit ettik.

ERAY YÜKSEK:
Levent, birkaç jenerasyonla, üç değişik jenerasyonla tecrübelerinden beraber çalışma şansın ol-
duğunu biliyorum. 55 yaşındasın. Niye sana ihtiyacı olsun endüstrilerin ve firmaların?

LEVENT HATAY:
Babam da uluslararası bir şirkette, Amerika’da, dünyanın en büyük 10 şirketinden bir tanesinde 
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çok tepe noktalarda çalıştı. Ama 40 yaşındayken, 55 yaşında emekli olacağını deklare etti. Ben de 
bunu sorguladım. “55 yaşına geldiğin zaman herkes şu hesabı yapıyor; bir tane Levent’i çıkartır, 
4 tane işte Ahmet alırım diye düşünüyor. Onun için fazlalık olmadan plan yapman lazım.” dedi. O 
zamanlar insanlar 70 yaşına kadar yaşıyordu, o yüzden babamın planı mantıklıydı. 

Ama benim için; artık insan ömrü uzuyor. 55 yaşında emekli olduğum zaman ne olacak? 

Şimdi bir tane slayt var, şunlardan bahsediyor. İnsanlar önce bir üniversiteden mezun olur, 25 
yaşında. Sonra bir yandan yaptıkları hatalarla bilgi toplamaya başlar. Yekûn bilgi eğrisi ise 
65-70 yaş. Yani insanların en verimli yaşlarını 50 ile 70 arasına koymuşlar. Maalesef bizde 60 
yaşında emekli oluyor birçok insan. 
Burada da başarılı olmak istiyorsanız, zeki olmanız, çalışkan olmanız ve sürekli eğitime önem ver-
meniz lazım. Tabi bir de cesaret çok önemli; eğer cesur değilseniz ve kendinizi geliştirmiyorsanız, 
çok hızlı bir şekilde bu bunaklık evresine giriyorsunuz. Ne kadar kendinizi geliştirirseniz, o kadar 
bunu öteleyebiliyorsunuz. Ben kendimi geliştirerek bunu ötelemeye gayret ediyorum. 50 yaşına 
geldiğimde bir karar vermem lazımdı, yıllarca profesyonel hayatta bulunmuş bir insan olarak yö-
netici olmak gibi kendim için doğru bir karar verdim. O günden bugüne bazı yatırımlar yapıyorum, 
çok genç 50-60 kişilik bir şirket yönettim. 60 yaşında emeklilik, çok erken bir emeklilik.

ERAY YÜKSEK:
Bizim okuldan çıktığımız zaman hepimizin çalışma hayali olan bir şirket vardı, o şirkete girmek 
için elinden geleni yapardın. O şirketler hâlâ ortalıkta, hepimiz sırayla birilerine girdik. Fakat o 
zamanlar olmayan bir şey yayılmaya başladı. Mesela sivil toplum kuruluşu diye bir şey yoktu bizim 
zamanımızda. Veya etik konuşulmuyordu. Sosyal girişim diye bir şey yoktu; geleneksel şirketler 
kamu ve akademisyen kadroları vardı. Ancak sen çok daha ilginç şeyler yaptın, geleneksel bir 
şirketten çıktıktan sonra bir girişim yaptın. Yeni bir alan açtın kendine, bununla ilgili bir paylaşmak 
ister misin neden oradan oraya gittin ve şu an ne yapıyorsun, onları bir paylaşmak ister misin?

SERVİSİMİN CÖMERT:
Bugün X jenerasyonu dediğimiz 60 ile 80 arasında doğan kişiler orta ve üst seviye pozisyonlarda 
görev alıyorlar. Arkadan gelen ve internet çağının içine doğan birçok genç insan var. Bunların bir-
çoğu artık iş hayatında. Ben tabi bunu genç yaşlarımda bu şekilde görmedim. Ben de iş hayatına 
girdiğim zaman birçok benden çok yaşlı olan insanlarla beraber oldum. Hatta o kadar benden 
yaşça farklı olan insanlarla beraber yaşadım ki dillerini bile öğrenmek mecburiyetinde kaldım. 
Kullandıkları Osmanlıca kelimeleri anlayabilmek için öğrenmek mecburiyetinde kaldım. Ben ken-
dimi şöyle şanslı görüyorum, hakikaten çok farklı işlerde çalıştım ve bugün literatürde artık yaşsız 
insanlar diyebileceğimiz bir grup oluşuyor. Ben de o gruba dahil olduğumu görüyorum ve nedenini 
açıklamak istiyorum size. Ben iş hayatına gözümü profesyonel hayatta açtım. İlk işim Borusan 
Holdingde finans departmanındaydı. Bu şirkette terfiler aldım ve 11 yıl sonra ben bu şirketten çok 
üzülerek ayrılmaya karar verdim. Üzülerek diyorum çünkü orası benim yuvamdı. Bunun bir tek 
nedeni vardı, dünyada koskoca bir hayat, koskoca bir dünya vardı ve iş hayatına başladığım şirket-
ten emekli olmak istemiyordum. Dolayısıyla kendime meydan okumaya karar vererek başka bir 
sektöre geçtim. Akkök Grubunda Akal Sanayi AŞ’de çalıştım. 4 yıl sonra ayrılıp farklı kültürlerden 
gelen insanların bir arada olmayı başardığı bir yabancı şirkette, Japan Tobacco’da işe başladım. 
Bu şirkette finans ve bilgi teknolojileri departmanını kurdum yönettim. Birkaç sene sonra genel 
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müdürü oldum. Tütün sektöründe dünyadaki ilk kadın genel müdürdüm ben. Birkaç sene sonra 
bölge başkan yardımcısı oldum ve Kazakistan’ı ve Türkiye’yi yönettim. Burada 13 yıl çalıştıktan 
sonra ben artık kurumsal hayatın içinde olmamaya karar verdim. Başka şeyler bekliyordu beni, 
Türkiye’de bir girişimcilik ekosistemi oluşmaya başlamıştı ve ben profesyonel hayatımı Japan To-
bacco’da noktaladım ve girişimci oldum. 

Girişimci olmaya karar verdiğim zaman 55 yaşındaydım. Önce bir elektronik bilet satan bir şir-
kete ortak oldum. Arkasından oradaki hisselerimi devrettim, bir gayrimenkul geliştirme şirke-
ti kurdum. Onu yönettikten sonra tam zamanında o sektörden çıktım, hisselerimi devrettim ve 
bugün bir aile geleneği olan zeytinyağı işindeyim. Ama bunların bütün ötesinde ben 17 yıldır bir 
sivil toplumcuyum. Kendimi bugün bir sivil toplumcu olarak tarif ediyorum ve birçok sivil toplum 
kuruluşunda yönetim kurulu üyesiyim ya da üyeyim ve ortak payda yaptığım işlerim gençlerle 
çalışmak, gençlerle beraber olmak, onları iş hayatına hazırlamak ve onlara mentorluk vermek. 
Şimdi hayatıma geri dönüp baktığımda bir kurumsal şapkam var, profesyonel şapkam var, bir gi-
rişimcilik şapkam var, bir de sivil toplum şapkam var ve inanın ki bütün bu çalışmalarımın, bütün 
bu emeklerimin içinde hiçbir sektör birbirine benzemiyor ve herhangi bir sektörde elde ettiğim 
yetenek, öğrendiğim kurallar ve işe yaradığını, beni başarıya götürdüğünü gördüğüm davranış 
biçimleri, bir başka konuda işe yaramıyor. Siz girişimci olduğunuz zaman eğer hâlâ profesyonel 
hayattaki gibi birisinin sizi yönlendirmesini bekliyorsanız, çok bekliyorsunuz. Eğer sivil toplumda 
kendi şirketinizmiş gibi kararları tek başınıza almaya kalkarsanız, doğru bir karar olmuyor ve sizi 
başarıya götürmüyor. Dolayısıyla ben hayatım boyunca kendime hep meydan okudum, hep deği-
şiklik peşinde koştum, farklı alanlarda, farklı konularda kendimi denemek ve kendimi geliştir-
mek, yenilemek için bir çaba içinde oldum. Bugün de genç kişilerle beraberim. Gençlerin teknik 
konularda, bilişim dünyasında öncü olmasını çok önemsiyorum. Türkiye Crypto Woman Turkey, 
İstanbul Blockchain Woman oluşumlarının içindeyim. Bulabildiğim bütün teknoloji konusundaki 
fuarlara gidiyorum, workshop’lara gidiyorum, çalışmalarda bulunuyorum. Söyleyebileceğim bir 
tek şey şu, öğrendiğimiz şeyler bir adım sonra işe yaramıyor, dolayısıyla değişime hazır olmak, 
her zaman her an dünyayı takip etmek ve çalışmayan kaslarımızı çalıştırmaya hazır olmak, bazen 
bildiklerimizi unutmaya hazır olmamız lazım. Benim hayat tecrübemden elde edindiğim özet bu.

ERAY YÜKSEK:
Değişim konuştuk geçen sene, şimdi ise dönüşüm konuşuyoruz. İkisi aslında birbirini tamamlıyor 
bu kongrelerde. Değişimin ve dönüşümün önünde iki tane büyük engel var; birisi başarılı olan 
yönetici takımı, çünkü başarıya gelmişler, bir yoldan gelmişler ve o alanda kendi iş modellerini 
oturtmuşlar, konfor alanındalar, kimsenin tekerlerine çomak sokmasına izin vermiyorlar. Yani bi-
zim konumlarımızda olanlar. İkincisi, yeni gelen akıllılar. Onlar da çok sıcak değiller dönüşüme; 
ama soğuk da değiller. Ben onlara ılık diyorum. Onlar daha “Başkaları bir başlasın, yapsın da bir 
görelim. Olursa biz de o vagona bineriz.” yaklaşımındalar. Normal insan davranışı ölçekte ortada 
ve ortada kalmak istiyor. Değişim istiyor da aslında istemiyor. Değişimi ister gözüküyor, inanıyor 
da kabul etmiyor. Bize unutturulan bir şey var öğrenim hayatımız boyunca çoktan seçmeli sınav-
larla beraber. Bir soru soruyorlar, 4 tane şık var diyorlar. Hayatta öyle bir şey yok. 4 tane şık yok, 
belki 24 tane şık var. Hangisinin doğru olduğunu da bilmiyorsun yola girmeden. Ötekilerinin yanlış 
olduğunu da zaten bilmiyorsun o yola girdiğinde. Ayrıca düşünmemeyi öğretiyorlar, düşünmekten 
bahsettik. Sormamayı öğretiyorlar, sorgulamamayı öğretiyorlar. Reddetmeyi öğretmiyorlar. Bu ne-
denle tekrar öğrenme süreci bir türlü başlamıyor. Onun için gelecekle ilgili konuştuğumuz zaman, 
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tekrar öğrenme süreçlerinden bahsediyoruz ki sürekli öğrenme olsun, insanlar sorgulasın, dü-
şünsün, hayal etsin, hayallerini gerçekleştirmek için senaryolar kursun, olmuyorsa sokağa atılsın 
tekrar devam etsin. 

Bütün bunların içinde, aslında üçünüze de aynı soruyu sormak istiyorum. Şöyle bir 2030’a kadar 
gidin. Bir kendinizi hayal edin bütün bu değişimlerin içinde. Ne yapacaksınız 2030’da? 

AYŞEGÜL DİCLE AYDIN:
Şimdi hakikaten zor soru ama benim bütün bu resme baktığımda gördüğüm birkaç tane şey var. 
Birincisi, 2000’lerin ilk 10 yılında dünya birdenbire teknolojiyle kucak kucağa geldi, teknoloji-
yi çok benimsedi, birçok anlamda ve öğrenmeye çalıştı ve teknolojiye çok paye verdi. Sonucun-
da, Amerika’daki ilk 100 şirketin içerisindeki CEO yaşı 42’ye kadar düştü. Gencecik insanlara, 
aslında hayat tecrübesi az olan ama çok parlak, çok zeki insanlara çok büyük sorumluluklar 
verdiler, çok büyük paraları ellerine teslim ettiler ve arkasından hepinizin bildiği şeyler olmaya 
başladı. 

Önce 2001 yılında dünya devi Enron iflas etti, arkasından 2008’de Lehman Brothers gibi dün-
yanın lideri kabul edilen dev bir finans kurumu geldi ve bunu birçok şirket izledi. Bana soracak 
olursanız, sadece teknolojiyle olacak şey değil bu. Bizi 2050 ya da 2060 yılında insanoğlundan, biz-
den daha yaratıcı robot gelip de yok edene kadar, insan son derece değerli kalacak. İnsan tecrü-
besi, bu dönüşümün içerisinde dünyayı yönlendirecek. Dünyanın yol bulabilmesi için tecrübeli 
insanlara çok gerek var. 

Bu alanda, demin söylediğimiz gibi aynı çatı altında birbirine benzemeyen beş farklı jenerasyonun 
kıvama getirilmesi işi var. Bunu başarmak için öncelikle olgunluk gerekiyor. Birincisi olgunluk, 
ikincisi yaşam tecrübesi, öğrenilmişlik, insanlarla ilgili değişik farkındalıklara sahip olma. Bu da 
yine ancak yaşanmışlıkla kazanılacak bir şey. Bir diğeri ani krizlere dayanıklı olabilmek. Ondan 
sonra parayla uğraştınız, paranın nasıl kazanıldığını gördünüz, İkinci Dünya Savaşından itibaren 
annelerinizle, babalarınızla, amcalarınızla ve teyzelerinizle ve kendinizde hayatta yaşam için sa-
vaşmak nedir, onu öğrendiniz. Ondan sonra empati kurmayı öğrendiniz, güven vermeyi ve sada-
kati öğrendiniz. Sadakatin ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrendi bu grup insan. Yeni jeneras-
yona bakın; ne empati var ne sadakat var işin içinde. Ve oraya yazmadığım birçok araştırmada ön 
plana çıkan çok önemli bir konu var; narsisizm. Geleceğin ise atik olmakta yattığına kuşkum yok.

Madem bugün panelde 55, 60 yaşın değerini konuşuyoruz, o zaman bu gerçekliği de kabul etmeye 
mahkumuz. Sadece teknoloji konusunda atik olmak yeterli olmayacak. Gelecek teknolojide ama 
henüz o çağa gelmedik. Arada önemli bir büyük dönem var, bu dönemi nasıl yaşadığımız önemli. 
İnsanoğlu zannediyor ki bugünden geleceğe, 2050’lere, 2060’lara birdenbire zıplayacağız. Öyle bir 
şey yok. Dolayısıyla sadece teknolojiyle iç içe olmak yeterli değil. Sadece yaratıcı olmak ve fırsat-
ları görebilmek yeterli değil. Bunları dünyanın kesinlikle kabul etmesi algılaması lazım. Tabi ki 
değişeceğiz, yani tabi ki artık ev almayalım, araba almayalım, bisiklet almayalım, yazlık almayalım, 
gerçekten hepsi paranın çarçur edilmesinden başka bir şey değil. Paylaşalım, yeni dünyanın insanı 
haline gelelim ama beraberliğe çok dikkat edelim. El ele tutuşup birbirimizden öğrenmeye ve bu-
rada yatan bu tecrübeyi, bu öğrenilmişlikten faydalanmayı unutmayalım.
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LEVENT HATAY:
Ben de 65 yaşında olacağım 2030 yılında. O gün ne yapacağımı anlatmadan önce bugün ne yap-
tığımı anlatayım. Biz 13 ortak Ortero adlı bir şirkete yatırım yaptık. Birçoğumuz 55 yaşında pro-
fesyonel yönetici. İTÜ’de 3 boyutlu printerlarla şeffaf plak üreten bir şirkete ortak olduk. Şirkete 
sadece para vermekle kalmayıp, haftada bir veya iki gün en az beş kişi gelip onların yanınızda 
durma kararı verdik. 3 sene sonra, yaşlı grup denilen 50-55 yaşında ama enerjisi yüksek, empatisi 
yüksek, bağlılık duygusu yüksek ortaklarımızla yeni nesil beraber çok güzel bir ortam yakaladık. 

Bugün 9’dan 5’e kadar maaşla çalışıp, eve dönme dönemi bitti. Burada bizim gibi insanların de-
ğişime uğraması, nasıl daha faydalı olabileceğine bakması gerekiyor. Bizim özelliğimiz de şu, 
çocuklarımız okumuş, evimizi almışız, hayatımız düzene girmiş; aslında 35 yaşındaki bir insana 
göre rekabetçiyiz aslında. Çünkü daha aza ihtiyacımız var.

35 yaşındakiler akıllı olursa, bizim gibilerle geçinmeyi bilirlerse, biz de akıllı olup da 35 ya-
şındakileri dinlemeyi becerebilirsek, çok kazan-kazan bir ortaklık ortaya çıkabilir. Biz zaten 
bu şu anda bunu bizzat yaşıyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak ben ne yapacağım? 65 yaşımda hâlâ 
çalışıyor olacağım, kendimi yeniliyor olacağım.

SERVİSİMİN CÖMERT:
Tahmin edebileceğiniz gibi bu grupta en fazla yaş almış kişi benim. Belli yaşın üstündeki kişilere 
şunu söylemek istiyorum; dünya hiçbir zaman bizim çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki gibi, ya 
da 10 sene önceki gibi, hatta bir hafta önceki gibi olmayacak. 

Bizler artık dünyanın değişimini kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ancak kabul ettikten sonra 
ancak değişime ayak uydurmaya kalkışabiliriz. Bu dünyanın bir parçası olmaya devam etmek 
için bu değişimi yapmak durumundayız. Bazı atasözleri vardır, “bir şey çalışıyorsa tamir etme-
ye çalışma” gibi. Bence bu atasözleri artık yok olacak. Çünkü bugün yürüyen bir iş yarın çalış-
mayacak. Eğer işler değişime ayak uydurmaz ve kökünden değişmezse, yarın yok olup gidecekler. 
Onun için bugün çalışan şeylere “yarın da çalışacak mı” gözüyle bakmamız lazım. 

İkincisi, jenerasyonlar arasındaki yaş hayata bakış açısı farklılıklarıyla ilgili de şunu söylemek 
istiyorum; genelde belli yaşın üstündeki kişilere eski kafalı denmesine alışığız. Gençlere ise “bun-
lardan bir iş çıkmaz” ya da “bir gençlikte böyle miydik canım” gibi yaftalar yapıştırırız. Gençler iyi 
ki bizim gibi değil; çünkü dünya hakikaten yerinde sayıyor olurdu. 

Dolayısıyla farklı yaş gruplarına dahil olan insanlar olarak birbirimizden öğrenmeyi öğrenmemiz 
lazım. Hem çırak hem usta olmayı öğrenmemiz lazım. Ömür boyu öğrenmeyi bir prensip olarak 
kabul etmemiz lazım. Henüz belli bir yaş üstündeki kişilerle daha genç olanlar arasında uyum 
sağlayacak sistemleri henüz keşfetmedik. 

Gençler yaşlıların gitmesini bekliyor, yaşlılar da gençleri biraz daha aşağı doğru ittirerek bulun-
duğu konumu korumaya çalışıyor. Beraberliği sağlayacak standartlarının belirlenmesi lazım. Her 
şeyin çok değiştiği, ürünlerin hayatının bile kısaldığı bir dönemde, beraber çalışmamak ya da eli-
mizdeki kaynakları; yaşlılar, gençler, kadınlar, engellileri kullanmama gibi bir lüksümüz yok. Onun 
için kafa yapımızı değiştirip beraber çalışmayı öğrenmeliyiz.
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AYŞEGÜL DİCLE AYDIN:
Bizim işimiz insan kaynakları danışmanlığı ama yıllar içerisinde bu iş liderlik danışmanlığı de-
nen bir forma dönüştü. Çünkü “çok sayıda insan”dan ziyade “düşünen insan”, “yaratan insan”, 
“sorgulayan insan”a ihtiyacı var dünyanın. Biz onlara yetenek ve sonra da lider diyoruz. Onun için 
liderlik danışmanlığı yapıyoruz. 

Bugünlerde “danışma kurulu” denen şeyi Türkiye’ye öğretmeyi bir misyon olarak belirledik. Baş-
ka bir önemli projemiz daha var, ikisini el ele yürütüyor olacağız ama aralarındaki fark önemli. Bir 
yönetim kurulunda bağımsız üye olmak çok riskli çünkü kanuni pek çok yaptırımı var. Onun için 
bağımsız üye olma teklifi alındığında, kişiler kanunu A’dan Z’ye okuyup öğrenmeden kabul etme-
meli. Halbuki danışma kurulunda böyle yaptırımlar yok. Onun için planımız hem yurtdışındaki hem 
Türkiye’deki 55 yaşı aşkın insanların, Türkiye’ye dönerek danışma kurullarında yer alarak hem 
kurumlara hem devlete fayda sağlaması. 

ERAY YÜKSEK:
Artık yapay zekânın da dar yapay zekâsı, normal yapay zekâsı, bir de süperi var. Dar yapay zekâ, 
satranç ve Go oyunu gibi oyunlar. Bir ileri seviyeye gittiğinde, diğerlerinin algılarını almaya başlıyor 
ve görmediklerini hissetmeye başlıyor. Süper yapay zekâya geldiğinde ise zeka insansı davranma-
ya başlıyor; yani hayal ediyor ve olmayanı görüyor. Satranç oyununda 16x16; 32 tane taşın deği-
şik kombinasyonlarını, hareketlerini görüyorsun. Go’da trilyon sayıda permütasyonu görüyorsun. 
Ama League of Legends gibi bir bilgisayar oyununda, yapay zekâ geleceği tahmin etmeye çalışıyor 
ve hayal ediyor. Süper yapay zekâya geçersek; durum daha da değişecek. Günde belki 1 saat çalış-
maktan bahsedeceğiz; günün geri kalan 23 saatini nasıl dolduracağımızı konuşmaya başlayacağız. 

SORU:
55 yaş üstü istihdam ettiğinde genç nüfusun işsizlik problemi nasıl çözülebilir?

ERAY YÜKSEK:
Yeni gelen nesil yepyeni işlere başlayacak. Onlar görev bazlı çalışacaklar, işleri sürekli değişecek 
ve yeni işlerde çalışacaklar. Asıl şu an 55 ya da 35 yaşında olanların problemi bu. Çünkü onların 
kendilerini değiştirmesi ve öğrenmesi gerekecek. Bugün 55 yaşındaki insanlar, 96 yaşına kadar 
yaşayacaklar. 20 sene daha bir şey öğrenmezlerse ellerindeki işleri tutmaya çalışacaklar. Oysaki 
biz başka bir gruptan bahsediyoruz; kendi kendine öğrenen, genç gibi davranan bir nesilden ve 
onların nasıl fayda sağlayacağından bahsediyoruz. 
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GÖKHAN SEÇKİN:
Binance’in kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao ile birlikteyiz. Kripto ve blockchain çevresi dışın-
daki insanlar onu tanımıyor olabilir, ancak blockchain ve kripto dünyası için meşhur biri. Temmuz 
2017’de Binance’i kurdu. 10 milyondan fazla global kullanıcısı olan Binance, 600’den fazla çalışanı 
olan bir şirket. İlk 2 yılında, 1 Milyar doların üzerinde net kâr elde etti. Dünyada şimdiye kadar en 
hızlı büyüyen şirketlerden biri. Size şirketinizin büyümesini sormak istiyorum. Başarınızın sırrı 
nedir? 

CHANGPENG ZHAO:
Bence başarı için birçok farklı sebep var. Sanırım bir numaralı ve en büyük neden, kullanıcıları 
korumak için bir değer sistemine sahip olmamız. Her zaman yaptıklarımıza geri dönüp “Bu 
kullanıcılara yardımcı olur mu?” diye sorarak karar alıyoruz. Bu tür sorular sorarak düzenli 
olarak kullanıcıları düşünüyoruz. Bence kullanıcılarımız ve destekçilerimiz de zamanla onlara 
gerçekten yardım etmek istediğimizi görüyorlar ve bu onları teşvik ediyor. 
İkinci en büyük faktör muhtemelen blok zinciri. Biz fon transferi için blockchain kullanıyoruz. 
Bu dünyanın 180 farklı ülkesindeki sunuculara erişmemizi sağladı. Diğer girişimler genellikle 
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tek bir ülkede çalışmak zorundadır; o ülkenin para sistemi ile ilgilenirler. Büyüdükten sonra yeni 
bir ülke eklerler. Biz ise blok zinciri büyürken blok zinciri sektöründe iş yapmış olduk ve bu sebeple 
çok şanslıyız. Bunların en büyük iki sebep olduğunu düşünüyorum. Elbette birçok başka neden 
var. 

GÖKHAN SEÇKİN:
Rakiplerinizin çıkarttığı ürünlerin toplamından daha fazla ürünü inanılmaz hızlı bir şekilde çıkart-
tığınızı okudum. Geleneksel ürünleri kripto için uyarlayarak ürünler çıkardınız. Öte yandan, mer-
kezi olmayan bir takas yapıyorsunuz. Merkezi olmayan finans için vizyonunuz ve misyonunuz nedir?

CHANGPENG ZHAO:
Bence uzun vadede hiçbir şey merkeziyetçi olmamalı. Merkeziyetçiliğe hayli karşıtıyım. Ama 
hemen merkezi olmayan bir sisteme geçersek, bu pek işe yaramaz. Kullanıcı deneyimi henüz 
yeterince iyi değil. Çoğu kişi, kripto cüzdanını güvenli bir şekilde nasıl güvenli tutacağını bil-
miyor. Aşılması gereken birçok zorluk var. Bu yüzden, biraz daha merkezi olmayan bir şekilde 
blockchain ile ilgili birçok ürün ve hizmet sunuyoruz. Bu yüzden, binance.com son 3 ila 6 ayda 
birçok farklı servis ekledi. Bazıları bizzat yenilikçi ürün, bazıları ise sadece geleneksel ürünlerin 
kripto para birimlerine taşınmış hali. Kullanıcılar için blockchain finansmanı ile ilgili her şeyin 
yapılabileceği bir ekosistem sağlamak istiyoruz. Bu bizim görevimiz.

GÖKHAN SEÇKİN:
Peki bir sonraki ürününüz ne olacak? 

CHANGPENG ZHAO:
Türk Lirası desteğini başlattık, bunun için yeni ortağımız Papara’ya destek için teşekkür ederiz. 
Daha yeni Türk lirasının gerçek para desteğini başlattık. Sırada ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçek-
ten merkezi olmayan bir ekibimiz var ve genelde onlar çalışmalarını yaptıktan sonra yeni fikirleri 
öğreniyorum. 

GÖKHAN SEÇKİN:
Kripto bozdurmak için bir Türk parası mi olacak, yoksa binance.com’da bir Türk Lirası desteği mi 
olacak?

CHANGPENG ZHAO:
Şu an için plan, binance.com adresinde Türk Lirası desteğini eklemek. Muhtemelen en iyi kul-
lanıcı deneyimi bu olacak. Bu, kullanıcılara binance.com’da en yüksek likiditeye erişme imkanı 
sağlayacak. Daha önce her bölgede izole edilmiş para borsaları kurmaya çalıştık ve likidite dü-
şüktü. Yani aslında müşteri en kötü fiyatı alıyordu. Ancak görüldü ki, işlem hacmi yeteri kadar 
yükseldiğinde, diğer tüm kripto para birimleri ile Lira arasında lokal bir takas yapabiliriz. Ta-
bii, kısa vadede likiditenin biraz artması gerektiğini düşünüyorum. 2 yıl önce kriptodan kriptoya 
gerçekten zordu, pazar çok hareketliydi ve bu zaten çok yüksek hacim oluşuyordu. Şimdi daha 
fazla insanın paradan kriptoya girmek istediğini söylüyoruz. O köprüyü açmamız gerek. Neyse ki, 
ülkelerden düzenleyici desteği gelmekte. Ülkeler de bunu desteklemek istiyorlar.
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GÖKHAN SEÇKİN:
Sermaye piyasası zirvesi olduğu için, izleyicilerimiz menkul kıymetlerin tokenizasyonu konusunda 
fikrinizi öğrenmek isteyebilir. Yol haritanızda, güvenli tokenizasyon olup olmadığını anlatır mısınız?

CHANGPENG ZHAO:
Gelecekte güvenli token sektörünün çok büyük olacağını düşünüyorum. Güvenlik teklifleri lisansı 
için Malta Menkul Kıymetler Borsası ile bir ortaklık imzaladık. Aslında daha önce de imzalanmış 
birkaç ortaklığımız oldu. Güvenli token teknolojisi oldukça basit. Gelecekte her şeyin tokenlaş-
tırılacağına dair çok güçlü bir inancım var. Sadece güvenlik ya da emlak değil. Herhangi bir 
şirketin herhangi bir projesinde herhangi bir şeyin tokenize edilebileceğini düşünüyorum. 

Ülkeler dijital güvenlik tokenları için en iyi düzenlemenin ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Şu 
anda bu pek net değil ve denenmekte olan birçok şey var. Bence bu çok umut vadedici. Bu bü-
yük bir alan ama sektör için hala çok erken olduğunu düşünüyorum. Güvenlik tokenları alanında, 
deneme amaçlı bazı borsaları tercih ettik. Zira daha küçük değiş tokuşlar, deneme yapmak açı-
sından daha esnek. Bu yüzden, küçük bir değiş tokuşa yatırım yapmaktan da mutluluk duyuyoruz. 

GÖKHAN SEÇKİN:
Kripto borsalarının boşluğa yol açacağını düşünüyor musunuz? Borsa ve kripto para arasında bir 
rekabet olacağını düşünüyor musun?

CHANGPENG ZHAO:
Açıkçası, çok fazla rekabet olacağını düşünmüyorum ama kimin öncülük edeceğini bilmiyorum. 
Geleneksel borsalar ve saf kripto borsaları çok farklılar. Neredeyse araba şirketleri gibiler, 
aynı şekilde çalışmıyorlar ve kullanıcı tabanları farklı. Bazı benzerlikler var ama şirketlerin 
boşlukta çalıştırılma şekli çok farklı. Biz banka hesabı olmadan başladık, ofisimiz de yoktu. Şu 
anda birkaç küçük ofisimiz var. Bu çok çok farklı bir zihniyet. Bu nedenle, benzer bir işe benziyor 
gibi görünüyor ama yaptığımız her şey biraz farklı.

GÖKHAN SEÇKİN:
Halihazırda varlığa dayalı dijital para (stablecoin) olarak çok çeşitte ABD doları var. Siz de Binance 
olarak Binance U.S.D. çıkarttınız. Bunu neden yaptınız?

CHANGPENG ZHAO:
Varlığa dayalı dijital para, Bitcoin’in icadından birkaç yıl sonra gelen, gerçekten yeni bir buluş. 
Bu gerçekten ilginç bir ürün. Bugün sermaye piyasalarında saf kripto paralar hala oldukça az, bu 
yüzden fiyatları çok dalgalanıyor. Bu değeri paraya karşı kilitleyemezsiniz.

Bugün kira öderken, ürün ve hizmet alırken; parayı parayla kilitli olan değerlere harcıyoruz. 
Varlığa dayalı dijital para ise, blok zincirine aktarılabilen paraya kitlenmiş bir değer içeriyor. 
Bu, birkaç yıl önce var olmayan, gerçekten ilginç bir mekanizma. İlki, USDT tarafından yapıldı. 
USDT’nin çok yenilikçi olduğunu düşünüyorum ama USDT üzerinde hiç denetim yok. Bu yüzden 
bu para hepimiz için kara bir kutu. 

Bu alanda geliştirmelerin daha çok yolu olduğuna inanıyorum. Bu yüzden ABD’deki ortağımız 
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olan Packsos ile bir ortaklık yaptık. Binance USD, NYDFS tarafından onaylandı ve hayli şeffaf. 
Ben her zaman şeffaflıktan yanayım. Bence bitcoin satın alan bir düzenleyiciye sahip olmak ger-
çekten güçlü. Packsos aslında kendi varlığa dayalı dijital parasını Binance USD’dan önce çıkar-
mıştı. Fakat bu para çok fazla dolaşımda değildi. Bu yüzden, üstüne Binance markasını koyalım 
ve projeyi daha da ileri sürelim dedik. Şu an her şey gerçekten hızlı gidiyor.

GÖKHAN SEÇKİN:
Nasıl basıldı? Banka aracılığıyla mı? Nerede?

CHANGPENG ZHAO:
Baskıyı biz yapmadık, ortağımız Packsos yaptı.

GÖKHAN SEÇKİN:
Özellikle kripto ödeme alanında yatırımlarınız var mı?

CHANGPENG ZHAO:
Yatırımlarımızda, ödeme alanı dahil, çok sayıda projeye bakıyoruz. 

GÖKHAN SEÇKİN:
Merkez bankaları kendi dijital para birimlerini yayınladıktan sonra, özel olarak tahsis edilmiş sabit 
birimlere karşı rekabet edeceğini düşünüyor musunuz?

CHANGPENG ZHAO:
Temelde her para birimini kabul ediyoruz. Bu yüzden, herhangi bir yargımız yok. Herhangi bir 
para birimine, merkez bankasına ya da projeye karşı değiliz. Değerlememizi yaptığımız çok ba-
sit bir ölçüt var; kullanıcı sayısına değer veriyoruz. Yani temelde herhangi bir varlığa dayalı dijital 
para biriminin çok sayıda kullanıcısı varsa o zaman bunu desteklemek istiyoruz. Çoğu merkez 
bankasının dijital para birimleri henüz çıkmadı. Borsa olarak birçok farklı para birimini listele-
mekteyiz. Bu konuda tarafsızız. Biz bir şeyin iyi ya da kötü olup olmadığına karar vermiyoruz. Onun 
yerine kullanıcıların karar vermesine izin veriyoruz. Merkez bankasının dijital para birimlerinin 
nasıl olacağını gerçekten bilmiyorum. Çok fazla söylenti ve haber var bu konuda. Bu para birimleri 
çıktığında çok sayıda kullanıcıları olursa, onları kullanmaya çok istekli oluruz.

GÖKHAN SEÇKİN:
Sistemleriniz merkez bankası dijital para birimleriyle entegre olmaya hazır mı?

CHANGPENG ZHAO:
Blok zinciri üzerinde çalışılırsa, zor olmadığını düşünüyorum. Teknik olarak yapılması oldukça 
kolay sanırım.

GÖKHAN SEÇKİN:
Kamu blok zinciri projeleri hakkında ne düşünmeliyiz? 

CHANGPENG ZHAO:
Bence herkese açık blok zincirleri ile özel blockchaniler her zaman bir arada olacak. Çünkü gele-
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cekte, muhtemelen en az binlerce blok zincir olacak. Elbette bazıları halka açık olacak, bazıları 
tamamen özel olacak. Halka açık olanların daha fazla kullanıcıyı çekeceğini tahmin ediyorum. 
Ama asla bilemeyiz. 

GÖKHAN SEÇKİN:
Neden diğer para birimlerine dayalı varlığa dayalı dijital para birimleri çıkarmıyorsunuz veya bun-
ları birleştirmiyorsunuz? Sabit Türk Lirası’nı entegre etmek için planlarınız veya ortaklarınız var 
mı?

CHANGPENG ZHAO:
Elimizden geldiğince çok varlığa dayalı dijital para entegre etmek istiyoruz ama aynı zamanda 
bazı şartlarımız var. Varlığa dayalı dijital para için bizim veya başkasının banka hesap siparişi ve-
rebilmesi gerekir. Ayrıca, bir ürünün dolaşımdaki arzını listelemeden önce bazı şartlarımız var. 
Dolaşan bir tedarik sadece 300.000 USD ise, o zaman listeleyemiyoruz. Çünkü eğer listelersek, 
fiyatlar sabit kalmayacak. Türk sabit parasını listelemekle de çok ilgileniyoruz.

GÖKHAN SEÇKİN:
Bunu duymak ilginç. Bildiğim kadarıyla merkeziniz Malta’da. Son birkaç aydır Forex Space’te ol-
mayan kaldıraç ürünleriniz Malta’da mı düzenleniyor, yoksa mevcut döviz ve marj ticareti düzen-
lemelerini mi kendinize uyarlıyorsunuz?

CHANGPENG ZHAO:
Merkezi bir yere sahip olmak eski bir konsept. Bizim gibi blok zinciri şirketlerinin tüm dünyada 
ofisleri var. Merkezimizin nerede olduğuna karar vermek çok zor. Malta’da motor operasyon-
larında hizmet veren birkaç ofisimiz var. Başlattığımız direktifler ve marj ticareti için, dünyadaki 
her düzenlemeye uyuyoruz. Sadece; örneğin, bir ülkenin net bir bankası yoksa ve XYZ yapılma-
ması gerektiğini söylerse, buna saygı duyuyoruz ve yapmıyoruz. Yani, yaptığımız her şey tamamen 
düzenlenmeye uygun oluyor.
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NOYAN DOĞAN:
Paneli iki bölüme ayırdık. İlk bölümde bu 60-100 hikayesinin ne anlama geldiğini konuşmacılar 
üçer dakika yorumlayacak. İkinci bölümde ise çok merak edilen bir konular arasında yer alan, bi-
reysel emeklilik sistemi, tamamlayıcı emeklilik sistemi, özel emeklilik sistemi ve mesleki emek-
lilik sistemine değineceğiz. 

Olgun Hocamdan başlayalım. 60-100, 100 niye 60 artık, ne anlama geldiğini ve nasıl yorumlandı-
ğını açıklayabilir misiniz?

OLGUN KÜNTAY:
100 artık yeni 60 başlığı, artık etkilerini hızlı bir şekilde hissetmeye başladığımız demografik dö-
nüşümü çok iyi ifade eden bir başlık olmuş. İnsan hayatının uzadığını kişisel olarak da gözlemliyo-
ruz, artık geçmişe göre çok daha fazla sayıda yaşlı tanıdığımız insan var. Ama bir ifadeyi de biraz 
yanlış kullanıyoruz. Aslında insan hayatı uzamıyor, yaşamın biyolojik sınırlarına ulaşan insan 
sayısı artıyor demek daha doğru. Yoksa iki yüz yıl önceye, üç yüz yıl önceye de bakıldığı zaman, 
80 yaşına ulaşan insanlar yine var. Ulaşan insanların sayısı artıyor ama insan hayatının gerçekte 
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uzaması, yani biyolojik ömrün yaklaşık 100 yılda 150 yıla gerçekleşmesi henüz çıkmadı. Bu konu 
tıptaki, teknolojideki değişmelerle üzerinde hala çok yoğun çalışmaların olduğu bir konu. Bu ge-
lişmelerin dünyayı daha korkutucu bir yere götürüyor olduğunu da düşünebiliriz. 

Ölüm oranlarındaki değişiklikler, doğum oranlarındaki değişiklikle, kentleşme ve göçler bunlar 
demografik profili etkiliyorlar, değiştiriyorlar. Ölüm oranları bugün her bin kişi için 7-8 civarında. 
Bu örneğin 1950-55 döneminde binde 19-20 civarındaymış. Doğum oranları da bugün yüzde 1,9 
civarında. Her bir yıl için, bu da son 50-60 yıllık dönemde yaklaşık yarı yarıya azalmış durumda. 
Tıpta aşılar, antibiyotikler, teknolojideki gelişmelerle birlikte ölüm oranları azalıyor ancak 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde doğum hızları aynı hızla düşmediği için dünya nüfusu et-
kileyici bir şekilde artmaya devam ediyor. 19. yüzyılın başında dünyada 1 milyar kişi varken, 
1920 yılında 2 milyar kişi, 1960 yılında 3 milyar kişi, 40 yıl sonra yani 2000 yılına gelindiğinde 
6 milyar kişi, 2016 yılının başında ise 7,5 milyar kişi vardı. Bugün 7,6 milyar kişi varken, bu ra-
kamın 2024 yılında 8 milyar kişi, 2050 yılında da 10 milyar kişiye yaklaşması bekleniyor. Nüfus 
artış hızı yavaşlıyor, şu anda yılda yaklaşık yüzde 1 artıyor ama yüzde 1 artması bile nüfusun 
ikiye katlanması için geçerli sürenin 70 yıl olduğu anlamına geliyor. Yani 70 yıl sonra bugüne 
göre dünya nüfusu iki kat daha artmış olacak. 2050 yılına kadar artış hızının yarı yarıya düşme-
si bekleniyor. Bu arada nüfusun dağılımı da yaşlı kesimin ağırlığını artırdığı bir yapıda değişime 
uğruyor, yani dağılım da değişiyor. 60 yaş üstü kesim dünyada 1959 yılında yüzde 8 civarındaymış, 
şimdilerde yüzde 12 mertebesinde. 2050 yılında ise 2 milyarın üzerinde 60 yaş üstünde insan ol-
ması bekleniyor ve yüzde 22 oranında da bir paya sahip olacak.

Bu durumun ekonomik hayatımızda, sosyal hayatımızda, sosyal güvenlikte yaratacağı zorluklar 
ve onlarla mücadele yöntemleri ve yaklaşımları açısından sözü arkadaşlarıma bırakacağım. Ama 
öncesinde bir iki yüzyıl önceye gidip Malthus’a değinmek istiyorum. İngiliz iktisatçı, matematikçi, 
nüfus bilimci Malthus’u hatırlayacaklar mutlaka vardır. 1700’lü yılların ikinci yarısında, 1800’lü 
yılların başında yaşıyor ve 1798 yılında nüfus değişimleri üzerine dünyayı sarsan çok önemli bir 
makale yazıyor. Malthus diyor ki, nüfus artışı geometriktir, bununla beraber besin artışı ancak 
aritmetik olabilir, dolayısıyla insanlık bu nüfus artışıyla kendisini besleyemeyecek duruma gele-
cek ve açlık sefalet içerisinde kırılacak, yok olacak. Bunun dayanağı da iktisattaki azalan verimler 
kanunu. Çünkü o zamanki üretim kaynağı sadece topraktı ve toprağın verimliliği bir noktaya kadar 
artırılabilir görüşü kabul ediliyordu. Ama sonuçta realite, Malthus’u haksız çıkartıyor. İki yüzyıl 
önce nüfus 1 milyarken şimdi 7 milyara yükselmiş durumda, Ama Malthus’un bahsettiği o ölçüde 
küresel anlamda ne açlık var ne de sefalet. Bu süre içinde ortalama yaşam süresi de arttı. Yani 
Malthus’un öngöremediği şey, teknolojik sıçramanın tarıma ve gıda arzına olan etkisiydi. Korku-
tucu bir döneme giriyoruz ama Malthus daha önce yanılmıştı, biz de büyük ihtimalle en kötüsü-
nü görmeyeceğiz ama yine de bunun için küresel anlamda alınması gereken tedbirler, yapılması 
gereken tartışmalar var. Çünkü yaşlı nüfus olacak, ihtiyaçlar ve ekonomi değişecek, hatta sosyal 
hayat değişecek. 

MUSTAFA AKMAZ:
Hızlı nüfus artışı evet olacak ama bir noktadan sonra yaşam beklentisiyle ilgili iyileşme olurken, 
mutlaka yaşam kalitesiyle ilgili sorunlar da tartışılacak. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor, tekno-
lojinin şu anda olumlu tarafını görüyoruz ama mesela sağlık tarafına etkisini zamanla göreceğiz. 
Bir de demografik yapı çok hızlı değişiyor. Bireyselciliğe doğru giden bir yönelim var, tüketim, 
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tasarruf ve yatırım alışkanlıkları da artan eğitim ve finansal okuryazarlık seviyesine göre deği-
şiyor. Bunlar da bütün iktisadi ve finansal hayatı çok ciddi etkileyecek gelişmeleri beraberinde 
getirecek. 

M. SELİM YAZICI:
İngiltere’de 85 doğumlu bir erkek çocuğun beklenen yaşı 86’yken, 2035 yılında bu 94’e çıkmış 
vaziyette. Çok büyük ihtimalle yakında, bugünlerde doğan çocukların beklenen yaşı 100’lere 
doğru gidecek diye düşünüyorum. Bu durumu Türkiye’ye biraz uyarlarsak, bizim aslında çok 
güzel bir sosyal güvenlik sistemimiz var, aile. Aileler genelde çocuklarının ilk 30-35 senesini plan-
larlar, değil mi? Okulu olsun, ondan sonra erkekse askerlik, sonra evlilik, sonra torunlar olur, 
onlara bakılır falan, bir şekilde bir sosyal destek vardır. Ama şu anda bir 100 seneden bahsediyo-
ruz, doğan çocuklar 100 sene yaşayacaklar. O geriye kalan 60-65 seneyi aile veya eğer ultra zengin 
değilseniz, başka bir şekilde planlama şansınız yok. Dolayısıyla yapabileceğiniz en iyi sistemlerden 
birincisi, bu çocuklara sürdürülebilir bir ekonomi bırakmak. İkincisi sürdürülebilir bir sosyal gü-
venlik sistemi bırakmak. Malthus kanunu bence orada işleyecek, gittikçe yetmemeye başlayacak, 
oradaki katkılar gittikçe azalacak, onu da ikinci ve üçüncü aşama emekliliklerle desteklemek ge-
rekecek. Uzayan yaş emekliler için şu anlama geliyor, daha düşük gelir, daha düşük bir yaşam 
standardı, daha uzun çalışma süreleri. Bugün 65 yaş emekliliği çok görenler belki ileride 70 
veya hatta daha üstünde emeklilik yaşlarıyla karşılaşacaklar. Ve portföy yönetimi tarafında da 
daha yüksek getirili varlık arayışı olacak. Bu arada bu dünya için geçerli olan istatistikler bizim 
için de geçerli; Türkiye’de de gittikçe o çok övündüğümüz demografik avantajımızı kaybetmeye 
doğru gidiyoruz. Şu anda ortalama yaş 32’ler civarında, 2040’a geldiğimizde bu 38,5 olacak, 
2060’ta 42,5 olacak. Yani şu an Avrupa’nın olduğu yere doğru biz de büyük bir hızla yaklaşaca-
ğız. Dolayısıyla bizim de bu konuya ciddi olarak eğilmemiz gerekiyor. Dünya nüfusu Olgun Beyin 
söylediği gibi ciddi olarak artıyor. Bu artışın çok büyük kısmı Afrika’dan gelecek, onu da burada 
söylemek lazım. Bunun dünyada pek çok etkisi olacak. Dünyanın geri kalanı aslında nüfus artışı 
olarak bir yerde stabilize oluyor, ama 2100’e kadar Afrika’da nüfus neredeyse 4 katına çıkacak. 
Bu mülteci sorunundan tutun, pek çok başka konuyu gündeme getirecek. Fransızca mesela 
dünyanın en çok konuşulan ana dili olacak diyenler bile var.

NOYAN DOĞAN:
Uluç Bey, hem işin sağlık tarafını hem de emeklilik tarafını bilen bir isim. Bir dönem bireysel 
emeklilikteki bugünkü düzenlemelerin bir kısmında imzası var. Kendisinden de görüşlerini almak 
isteriz

ULUÇ İÇÖZ:
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 60 yaş üzerindeki nüfus 2050 yılı itibarıyla 2 mil-
yara ulaşacak. Ülkemizle ilgili projeksiyona baktığımızda da, 60 yaş üstü nüfusun yine 2050 
yılında yüzde 20’lere ulaşacağını görüyoruz. Dolayısıyla aslında Fransa, Almanya gibi ülkelerin 
yüzlerce yılda, 120 yılda ulaştığı bir yaşlanma seviyesine biz belki 30-40 senede ulaşacağız. 
Şimdiden bir tedbir almalıyız ki 30-40 sene sonra bunun meyvelerini yiyebilelim. Panelin ikinci 
bölümünde yapacağım sunumda, bu konunun yurtdışından bize bakan kısmına değineceğim. Yani 
yurtdışındaki fırsatlar acaba bize nasıl yansıyacak, sigortacılık ve emeklilik sektörü için ne gibi fır-
satlar doğuracak gibi konular hakkında görüşlerimi söyleyeceğim. Ama bundan önce, bu fırsatlarla 
ilgili ipucu vermek adına birkaç veri paylaşmak istiyorum. Doğal ve aileden gelen çok güzel bir 
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sosyal güvenlik sistemimiz var. Özellikle yüksek gelirli Avrupa ülkelerinde maalesef aile bağları 
ve sosyal bağlar bu kadar sıkı değil. Dolayısıyla kişilerin değişik ülkelerde yaşlılıklarını geçirme 
durumları oluyor. Dünyanın aylık olarak yaşlı bakımı için harcadığı para şu anda yaklaşık 1 tril-
yon dolar seviyesinde ve bu seviyenin 650-700 milyar doları da yüzde 20 nüfusun olduğu gelişmiş 
ülkelerden geliyor. Hatta bazı ülkeler artık yaşlılarının seyahatlerini finanse etmeye başlamışlar. 
Daha az maliyetle o ülkede kalıyorsa veya herhangi bir şekilde yaşlılık döneminde hayat kalitesini 
artırmak için seyahat ediyorsa, özellikle İskandinav ülkelerinden ciddi bir finansman desteği var. 
Bir örnek vermek gerekirse, Norveç hükümeti yılda 850 bin vatandaşını başka ülkelere gönderiyor 
ve ödediği bedel aylık 3 bin dolar. Sırf Norveç’in ürettiği yılda 30,6 milyar dolarlık bir pazar var. 
2060 itibarıyla baktığımızda, tüm OECD ülkelerinin ortalamalarını dikkate alırsak, yaşlı bakımı 
için harcanan paranın gayrisafi yurtiçi hasıladan aldıkları payın 3,7 ile 7,6 arasında artmasını 
bekliyoruz. Yani yüzde 10’sa, yüzde 17,6’ya çıkacak. Ülkelere yaşlı bakımı anlamında, sadece 
emeklilik finansmanı değil, yaşlı bakımı ve bunun maliyeti anlamında çok ciddi yükler bekliyor. 
Ülkemiz de bununla karşılaşacak. Hem ülkemiz hem yurtdışı için bununla ilgili önlem alınması ge-
rekiyor. Ülkemiz de bu noktada gerek maliyet gerek sunduğu diğer olanaklarla önemli bir merkez 
olma potansiyeli gösteriyor, buna da sunumumda daha detaylı değineceğim.

NOYAN DOĞAN:
Konuşmacılarımızın söyleminin sonunda özetle şuna varıyoruz, ömür uzuyor ve ileride Türk sos-
yal güvenlik sistemleri ciddi sıkıntı yaratacak. Bugün de bütçeye yarattığı açık açısından bakıl-
dığında, gelecekte de bu açığın büyüyeceği gözlemleniyor. Bu da bizi bir taraftan özel emeklilik 
sistemlerine getiriyor. Keza bizim ekonomi yönetimi ve kamu yönetimi de bunu gördü. Bu senenin 
başındaki yeni ekonomi programında ve son açıklanan 2020 Cumhurbaşkanlığı programında, 
özel emeklilik sistemine, bireysel emeklilik sistemine ağırlıklı olarak yer verildi. Bir tamamla-
yıcı emeklilik sistemi, bireysel emeklilik sistemi, mesleki eğitim sistemi ve bütün bunların so-
nunda da kıdem tazminatında yapılacak bir reformla yeni bir emeklilik sistemi gelecek. BES’in 
tekrar revizyon olacağı, otomatik katılım sisteminde tekrar değişikliğe gidileceği gibi alt kırılımlar 
var, ama alt kırılımların içinde ne olduğunu pek bilmiyoruz. 

Olgun Bey bu işin özel sektör bacağının yani emeklilik şirketleri tarafının böyle bir sisteme, böyle 
bir yapıya hazır olup olmadığını paylaşacak. Burada Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) rolü çok 
önemli. EGM önümüzdeki dönemde ayrı bir misyona kavuşacak, Mustafa Bey onun rolünü anlata-
cak. Sisteme yönelik ve sürekli gelen eleştirilerin başında da mevcut olan kişilerin fonlarının iyi 
yönetilmediği yönündeki eleştirilere Selim Bey cevap verecek. Ve de bu iş sadece emeklilik değil, 
sağlıkla birlikte eş zamanlı olacak. Uluç Bey de bize bunu anlatacak.
Olgun Bey’den başlayalım. 2020 Cumhurbaşkanlığı programı, yeni ekonomi programı, tamamla-
yıcı sağlık, bireysel emeklilik, otomatik katılım ve bir de mesleki emeklilik konuları hakkındaki 
görüşlerini rica ediyorum.

OLGUN KÜNTAY:
Ortalama yaşam sürelerinin uzamasının belki en belirgin etkisi sosyal güvenlik sistemleri üzerin-
de yaşanıyor. Çünkü sosyal güvenlik sistemleri daha uzun süre maaş ödeyecekler ve daha uzun 
süre sağlık harcamalarını karşılayacaklar. Bu sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden düzenlenme-
sini gerektiriyor. Sosyal güvenlik sisteminde düzenleme dediğimiz zaman, ya emeklilik yaşında bir 
artıştan, teminatlarda bir azalıştan ya da katkı payındaki bir artıştan bahsediyoruz. Her durumda 
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yaşlılık, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, sosyal güvenlik sistemlerinin, özel emeklilik sistemle-
ri ve bireysel tasarrufları artırıcı yaklaşımlarla mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Çünkü sosyal 
güvenlik sistemlerinin tek başına maaş yükünün, sağlık sigortalarının ve sağlık harcamalarının 
altından kalkması kolay değil. 

İçinde bulunduğumuz otomatik katılım sürecinin yeniden yapılandırılması dönemi, geleceği-
miz için çok çok önemli. Çünkü sosyal güvenlik sistemimizin mutlaka tamamlayıcı bir sistem 
tarafından desteklenmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı programına baktığımız zaman, burada özel emekliliğe 6 ayrı noktada 
vurgu yapıldığını görüyoruz. Gelişmelerin temeli de 2018 yılı Eylül ayında yeni ekonomik program 
ile atılıyor. Yeni ekonomik programda otomatik katılım sisteminin yeniden yapılandırılarak sür-
dürülebilir hale getirilmesi hususu yer alıyor. Daha sonra yeni ekonomik program çerçevesinde 
açıklanan yapısal dönüşüm adımları, 11. Kalkınma Planı, orta vadeli program ve nihai olarak da 
Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, bu ana kadar konuşulanları konsolide etmiş oluyor. Bireysel 
emeklilikte genç kesimlerin desteklenmesi hususu var. Yine bireysel emeklilik sisteminde, kısmi 
çekiliş adını verdiğimiz sözleşmelerin kapatılmasına ihtiyaç duymaksızın belli bir nakde ihtiyaç 
duyanların birikimlerinin bir kısmını alabilmesi gibi yeni bir özellik geliyor. Tamamlayıcı Emeklilik 
Sistemi’nin (TES) kurulması söz konusu, bunun özelliklerine değineceğiz. Mesleki tamamlayıcı 
emekliliğe değinilmiş durumda. Fonların sanayinin büyümesine yönlendirilmesinin teşviki konusu 
var. Son olarak da yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları için dövizli BES uygulaması var. 

Tek tek ama kısaca değinmek gerekirse, BES’te genç kesimlerin desteklenmesiyle şu kastediliyor, 
bireysel emeklilik sistemimizde belli bir limite kadar devlet katkısı yüzde 25. Gençler için bu yüz-
de 25’ten daha yüksek bir oranda uygulanacak, 30 olabilir, 35 olabilir, bu oranı henüz bilmiyoruz. 
Buradaki amaç, öncelikle tasarruf bilincini genç yaşta oluşturmaya çalışmak. Şu anda bireysel 
emeklilik sistemindeki toplam 7 milyon kişi içerisinde 25 yaş altı kesimin büyüklüğü 300 bin kişi 
civarında. Dolayısıyla bu segment büyütülmeye çalışılıyor ve bu segmentin hem bugün için hem de 
ileriki dönem için Türkiye’de büyük de bir potansiyeli var. Bugün 15-24 yaş nüfusumuz 13 milyon, 
bu büyük bir nüfus, bazı Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu kadar. 18 yaş altı nüfusumuz da 20 mil-
yon kişi düzeyinde. Dolayısıyla gençler desteklenirken bir yandan bu kesimin yapı içindeki ağırlığı 
artırılmaya çalışılıyor, genç girenlerin daha uzun kalacağı varsayılıyor ve ortalama sözleşme süre-
lerinin uzatılması amaçlanıyor.

Kısmi çekiliş önemli çünkü bugüne kadar bireysel emeklilik sisteminden ihtiyaçları nedeniyle 
para çekmek isteyenlerin bu imkanı yoktu, yeni düzenlemelerle bu imkan olacak. Bir ihtiyaç du-
rumunda, BES sözleşmeleri kapatılabiliyordu, şimdi bunun önüne geçilmiş olacak. Fon çıkışı ilk 
aşamada beklenenden yüksek olabilir endişeleri vardı, bu nedenle bu çekilişler şu anda sağlık, 
evlilik, eğitim, mülk edinme gibi bazı koşullara bağlanmış durumda. Zaman içinde bunların yumu-
şamasını da bekleyebiliriz. Kısmi çekiliş, katılımcılar tarafında beklenen bir şeydi ve bu beklenti 
karşılanmış oldu. 

En önemlisi tamamlayıcı emeklilik sistemi. Mevcut otomatik katılım sisteminin (OKS) kalış süre-
sinin daha uzadığı bir yapıya dönüştürülmesi zorunlu. Bir de kıdem tazminatı entegrasyonu var. 
Kıdem tazminatını bir tarafa bırakırsak, otomatik katılım sisteminin çıkışların daha zorlaştırıldığı 
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bir yapıya dönüşeceği bekleniyor. Bu da aslında ikinci basamak, emeklilik sisteminin Türkiye’de 
tam olarak çalışmaya başlıyor olması anlamına gelecek. Birinci basamak dediğimiz zaman ka-
munun zorunlu emeklilik sistemini anlıyoruz, ikinci basamakta işverenler tarafından önerilen ve 
işverenlerin çalışanların birlikte katkıda bulundukları sistem anlaşılıyor. Üçüncüsü tamamen gö-
nüllü esas. Otomatik katılım sistemiyle Türkiye’de ikinci basamak başlamıştı ama işveren katkısı 
olmadığı için düşünüldüğü kadar iyi gitmedi. Şimdi gerek işveren katkısıyla gerekse çıkışın biraz 
daha zorlaştırılmasıyla, bu tam anlamıyla bir ikinci basamağa dönüştürülecek. Kıdem tazminatı 
konusu bir hayli zor bir konu, bütün paydaşların mutabakatını gerektiriyor. Eğer olursa, bugünkü 
kaydi sistemden nakdi sisteme geçilip kıdem tazminatı fonlarının da otomatik katılım sistemi fon-
larıyla birlikte emeklilik şirketleri bünyesinde yönetilmesi söz konusu olacak. 

Mesleki tamamlayıcı emeklilik genel anlamda tamamlayıcı emeklilik sisteminden farklı değil. Sa-
dece madencilik, kimya, demir çelik, çimento gibi yıpranma payının daha yüksek olduğu sektörler 
için bazı özellikler içermesi bekleniyor. OYAK modeli gibi. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları 
için dövizli BES uygulaması da ülkeye döviz girişini artırmak üzere yapılandırılacak. Avrupa’da 5 
milyon, toplamda 6 milyon yurtdışında yerleşik vatandaşımız var, çok akıllıca bir model olarak 
önümüzde görünüyor.

MUSTAFA AKMAZ:
Kısaca Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM’) görevinden bir bahsedeyim. 4632 sayılı kanunla ku-
rulan bir kurum olan EGM, 18 emeklilik şirketinin ortağı olduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
da imtiyazlı ortak olduğu bir yapı, bir anonim şirket. 2003 yılında kurulan EGM’nin temel misyonu, 
kanunda belirtilen sistemin güvenli ve etkin şekilde işletilmesini sağlama ve katılımcıların hak ve 
menfaatlerini koruma olmak üzere, iki tane temel ayak üzerine oturuyor. 

Görev tanımımız oldukça geniş. Bir kere piyasada gerçekleşen her türlü işlemin elektronik kay-
dını alıyoruz ve izliyoruz. Bunların kurallara uygun olup olmadığını inceliyor ve gözetim faaliyeti 
gerçekleştiriyoruz. Bireysel emeklilik aracılarına ilişkin her türlü işlemi yapıyoruz. Bu senenin 
başında verilen yeni bir görev var; EGM fonların performansının izlenmesi ve değerlendirilmesin-
de kritik bir rol ifade ediyor. 2020 yılından itibaren işler yolunda gidiyor mu gitmiyor mu, ödüllen-
dirilmesi gereken fonlar hangileri, yaptırıma konu fonlar hangileri, bu konuları çalışıyor olacağız. 

Bir diğer görevimiz, politika üreticilerinin politika ve strateji üretme fonksiyonlarına katkı sağla-
mak. Yani sistemin şurası şöyle iyileşse iyi olabilir gibisinden öneriler geliştirmek. Ana hatlarıyla 
görevlerimiz bunlar.

Sosyal koruma sistemleriyle ilgili de çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Dünya Bankası’nın ge-
liştirdiği bir jenerik sosyal koruma modeli var, 5 ayak üzerine oturuyor. Birinci ayak, sosyal 
güvenlik kurumunun sunduğu hizmetleri kapsayan, işsizlik sigortasını ve kıdem tazminatı mü-
essesesini kapsıyor. Bu daha çok çalışma hayatına ve ücrete bağlı bir rejim. İkinci ayak, özel 
emeklilik sistemi, zorunlu emeklilik sistemi. Üçüncü ayak da gönüllü özel emeklilik sistemi. 
Diğer ayaklarsa ulusal sosyal yardım ve sosyal hizmetleri özetleyen ayaklar. Türkiye bu nok-
tada nerede diye baktığımız zaman, aslında 1999 yılındaki 4447 sayılı kanunla getirilen sosyal gü-
venlik reformu, BES reformu, 2001 yılında yapılan reformlarla ve sosyal yardımlar alanında sağla-
nan gelişmelerle ülkemiz 5 ayağın tamamını yapar hale geldi. Ama bir farkla; bizde ikinci basamak 
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maalesef küresel iyi örneklerde olduğu kadar güçlü değil. Bunun da ikinci basamak yönüyle, Tür-
kiye gelişmiş ülkelerden ayrışmaktadır. Peki, birinci basamakla ilgili değerlendirmeye baktığımız 
zaman, 1999 yılında yapılan reform çok önemli ciddi radikal iyileşme sağlamıştı. Eğer o reform 
bugün yapılmamış olsaydı, şu anda GDP’nin yüzde 15’i kadar bir açıktan bahsediyor olacaktık. 
Ama şükürler olsun, şu anda SGK’nın açığı yönetilebilir seviyede. Fakat ortalama emeklilik yaşı 
51 civarında, OECD ülkelerinin 10 küsur yaş daha altında bir emeklilik söz konusu. SGK’nın 
tahsilat oranına baktığımız zaman, yüzde 65 ile 85 arasında değişen bir tahsilat oranı var ki bu 
kurum üzerinde çok ciddi bir baskı yapıyor. Sadece toplam prim gelirleri, emekli aylıklarını 
karşılayamaz durumda. Bu da karşılama oranına baktığımız zaman yüzde 70-75 bandında bir 
oran söz konusu. Bu durum SGK’nın sürdürülebilirliği konusunda önümüzdeki dönemde çok ciddi 
tartışmalar yaşayacağımız anlamına geliyor. 

Kıdem tazminatı müessesesi iyi işlemiyor. Dünyada kıdem tazminatıyla işsizlik sigortası fonunu bir 
arada yürüten çok az rejim var. İkisi de aslında benzer işlevleri görüyor, çalışılmayan dönemdeki 
finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik mekanizmalar. 1999 yılındaki 4447 sayılı kanun çıktı-
ğında, kıdem tazminatı birlikte ele alınmadı, o ileride yönetilir dendi. Fakat şimdi işverenlerin 
üzerinde iki tane büyük yük aynı anda yaşatılıyor. İkinci konu, beyaz yakalıların sadece yüzde 35’i, 
mavi yakalıların da sadece yüzde 15’i kıdem tazminatını alabiliyorlar, hak edebiliyorlar. Bu da tar-
tışılması gereken bir konu. Kıdem tazminatı patronlarla, işverenlerle çalışanlar arasında en büyük 
ihtilaf konusudur. Yılda 160 bin yeni dava, mahkemelerin üzerindeki yükün de yüzde 70’i, iş mah-
kemelerinin üzerindeki yükün yüzde 72’si bu konu üzerine, bu çok ciddi bir yük. 

Önümüzdeki dönemde en büyük risk, Türkiye nüfusunun yaşlanıyor olması. Grafiklere baktığımız 
zaman, tablo gerçekten üzerinde düşünmemiz gereken bir tablo. Şu anki sosyal güvenlik paramet-
releri bu tabloya hazırlıklı olmamızı sağlamayacak gibi görünüyor. İş gücü piyasası bu sistemden 
ari değil. Hepsini birlikte düşündüğümüz zaman, iş gücü piyasasında ciddi yapısal sorunlar var, iş 
gücüne katılım oranı yüzde 54 civarında. Dünya ortalamasına baktığımız zaman 70’ler söz konusu. 
Hele kadınlarda bu oran yüzde 35, çok çok düşük. İşsizlik oranı yüzde 14, son yıllarda 8-10 ban-
dında değişiyordu, son 2-3 yıldır bu küresel saldırılarla birlikte, konjonktürün de etkisiyle bu oran 
yüzde 14’ün üzerine çıktı. Genç nüfusun işsizlik oranı özellikle çok yüksek. Kayıt dışı çalışanların 
oranı keza yine çok ciddi bir problem. İstihdamın işverene maliyeti yüksek. 

Özel emeklilik sisteminin varlıklarının büyüklüğü ile iktisadi gelişmişlik arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olduğunu görüyoruz. İnsani gelişmişlik endeksi diye bir endeks var ma-
lumunuz, o endeks yönünden ülkelerin sıralamasıyla fon büyüklükleri açısından sıralamasını kı-
yasladığımız zaman, bu grafikte kabaca ilişkiyi görebiliyoruz. BCG tarafından 17 ülke için yapılan 
bir başka çalışmada, yine kişi başına milli gelirle fon büyüklüğü arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
ortaya konulmuştur. Melbourne Mercer Global Pansion Index çalışması ise yine büyük ve önemli 
bir çalışma ve küresel saygınlığı olan akademik bir çalışmadır. Türkiye ilk kez 2019 yılı raporunda 
bu çalışmaya dahil edildi. Ülkelerin performansına baktığımız zaman, en iyi sağ üst köşede bulu-
nuyor. Danimarka, Hollanda, bunlar A notu almış ülkeler. Bu ülkelerin sosyal koruma ve emeklilik 
sistemlerinin kalitesini ölçen bir endeks. Türkiye şu anda D’de. Açıklanan reform paketi hayata 
geçirilir ise, Türkiye’nin yukarılara kısa sürede sıçrayacağına inanıyoruz. 

Özetle, açıklanan taahhüt edilen yapısal reformlar son derece kritik ve önemli. Gerçekten cum-
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huriyet tarihinin en önemli yapısal reformlarından biri hayata geçirilmiş olacak. Bunlar yapılırsa, 
ülke ekonomisine sayısız etkisi, faydası olacak diye inanıyorum. 

NOYAN DOĞAN:
Çok teşekkür ediyorum. Selim Bey, bu kadar değişikliğin ve bu kadar aktivitenin olduğu dönemde 
fonların performansı ve önümüzdeki dönemde sizlere yüklenecek misyon nedir?

M. SELİM YAZICI: 
Bu konuda çok eleştiri alan bir sektörün de temsilcisi olarak, aslında işimiz herhalde bu yaşam 
sürelerinin uzamasıyla beraber biraz daha zorlaşacak gibi gözüküyor. Dünyada Japonizasyon de-
nen bir şey var. Avrupa’da belki şu anda onun bir bölümünü yaşıyor gibi. Negatif faizlerden falan 
fazlaca bahsediyoruz. Sektör olarak, daha uzun yaşam süreleri için daha iyi getiriler yapmamız 
gerekecek. Yaşam süresinin uzamasıyla beraber dünyada büyüme yavaşlayacak, büyümelerin 
yavaşlamasıyla faiz oranları daha da aşağı doğru baskılanacak, daha yüksek getirili varlık ara-
yışı olacak. Bu da daha aktif yönetimi beraberinde getirecek. 

Bireysel emeklilik sistemi için şu ana kadar geldiği noktada başarısız demek çok zor. Çünkü per-
formanslara baktığınız zaman, enflasyonun üzerinde güzel getiriler sağlanmış vaziyette. Ortala-
maya bakıldığında, enflasyonun 6 puan kadar üzerinde bir getiri var. Enflasyonun üzerinde reel 
bir getiriden bahsediyorum. Bazı varlık grupları daha sıkıntılı, en sıkıntılısı da borçlanma araçları 
fonları. Son on yıla baktığınız zaman Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminde, borçlanma araçları 
fonlarında pek bir para kazanılmamış. Tabi bunda fon yöneticilerinin mi suçu var, yoksa ekonomi-
nin genel durumunun mu suçu var, onu birazcık irdelemek lazım. Emeklilik yatırım fonlarında 
getiri, ortalama mevduat karşılığı şu ana kadar yüzde 30’un üzerinde. Bu yatırım fonlarının 
ortalamasından da yüksek. Emeklilik fonları kötü yönetilmiyor. Kazandırmayan fon yok, ka-
zandırmayan emeklilik planı var. Yatırımcının karşısına gerçek, doğru bir miksle çıkarsanız, 
o miks genelde kazandırıyor. O zaman finansal danışmanlık çok daha ön plana çıkacak diyebi-
liriz. Türkiye’de bazı emeklilik şirketlerinin bunu daha büyük piyasaya sunmak için yaptığı robo 
advisory (robo danışmanlık) gibi faaliyetleri var. Yaşam süresi uzayınca, belki emekli finansçılara 
da oradan bir ekmek kapısı çıkar. Onu biraz daha lisanslama haline getirip, emekli finansçılara 
vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim tarafta getiriler biraz daha daralacak, neler ön plana 
çıkacak, belki biraz daha maliyetlere sistem olarak bakmak lazım. Bir tane fonumuz olsun, onu 
emeklilik müşterisine ayrı bir fiyata satalım, kurumsal bir müşteriye ayrı bir fiyata satalım, işte 
daha kısa vadeli bir müşteri varsa ona ayrı bir fiyata satalım ama o fonun maliyetleri daha kontrol 
edilebilir, daha yönetilebilir olsun istiyoruz. Mesela bu konulara biraz daha eğilmek gerekebilir.

NOYAN DOĞAN:
Emeklilik fonlarının sayısı fazla değil mi?

M. SELİM YAZICI: 
Bayağı fazla. 408 tane.

NOYAN DOĞAN:
Bu çok değil mi, bunların hepsine bir talep var mı? 
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M. SELİM YAZICI: 
Bir o kadar, hatta daha fazla da yatırım fonu var. Belki o sisteme biraz daha dikkatli bakmak gere-
kiyor. Daha aktif yönetim dedim. Daha aktif yönetim için daha kaliteli işgücü gerekiyor. Maale-
sef şu anki gözlemim, finans piyasasına çok fazla yetenekli beyinleri çekemiyoruz. Bütün bir sek-
tör olarak aslında oturup buna eğilmemiz lazım. Bizim Birlik’le beraber yaptığımız çalışmalarda, 
bu konu sık sık gündeme geliyor. Daha yetenekli, daha teknolojik, bilimsel olarak bu işe eğilen 
gençleri bu piyasaya çekmemiz gerekiyor. Daha ileri vadede bu fonların çok iyi yönetilmesi gere-
kiyor. TEFAS emeklilik fonları da gündeme gelecek, bir sene içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. 
Bu da getirilerin ortalamada daha etkin hale gelmesi için doğru bir adım, onu da göreceğiz çok 
yakında. 

NOYAN DOĞAN:
Uluç Bey, bize biraz sağlık, emeklilik ve Sağlık Bakanlığı’nın kurmuş olduğu yeni sistem hakkında 
biraz bilgilendirebilir misiniz? 

ULUÇ İÇÖZ:
Öncelikle USHAŞ nedir, niye kurulmuştur kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra sigorta-
cılık ve emeklilikle nasıl bir bağlantısı var, ona değineceğim. Şimdi USHAŞ’ın açılımı Uluslararası 
Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak kurulmuş, yüzde 100 
kamu sermayeli bir anonim şirket. Temel amacı, Türkiye’yi sağlık turizminde dünyanın en önde 
gelen markası haline getirmek. Aynı zamanda da ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme ihracı, gerekirse de 
ithali konusunda stratejik çözüm ortağı olmak. İlaç, tıbbi cihazdan kastımız; Türkiye’deki üreticile-
rin yurtdışında giremediği piyasalara, hükümetler arası ilişkiler kurarak bir koçbaşı gibi girmesini 
sağlamak, özel sektöre ilaç, tıbbi cihaz konusunda bir alan açmak. Sağlık turizmi konusunda da 
gerek özel hastaneler olsun gerek devlet hastaneleri olsun, Türkiye’ye yurtdışından zaten hasta 
geliyor. Fakat bunları organize edecek, koordine edecek bir yapı yok. Herkes bu işin bir ucundan 
tutmuş durumda. Ama genel olarak bir organizasyonsuzluk olduğu için potansiyelimizin çok daha 
gerisindeyiz. Bu nedenle böyle bir kamu sermayeli şirket kurulması düşünülmüş. USHAŞ’ın kuru-
luş kanunu, 2018 yılında resmi gazetede yayımlanmış. 2019’un Şubat ayında da ticaret sicil gazete-
sinde ilan edilerek faaliyetlerine başlamış. USHAŞ’ın eğitimden tutun, sağlığın yayılmasıyla ilgili, 
özellikle sağlık turizmi anlamında sağlığın ve hizmetlerin geliştirilmesiyle ilgili bir sürü amacı var. 
Kurumsal kimlik çalışmaları tamamlanmış durumda, dolayısıyla artık sağlık turizminde çatı bir 
Türkiye markası haline yavaş yavaş geliyor olacak. 

İstanbul’da yaşayanlarımız çok görüyordur, etrafımızda sürekli kafası sarılı insanlar var. Genel-
de Türkiye saç ektirme, estetik, diş olarak merkez görülüyor. Fakat aslında görülmeyen büyük 
avantajlarımız da var. Çevremizdeki bazı ülkelerde koruyucu tedavi çok eksik, sağlık sistemleri 
yeterince gelişmiş değil. Karaciğer naklinden tutun, onkoloji tedavisine gastroenterolojiye kadar 
aslında bir sürü alanda ülkemizin ciddi avantajı var. Literatüre baktığınız zaman da yurtdışındaki 
çalışmalarda Türkiye, sağlık turizminde ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Çoğrafi konum olarak 
dünyada merkezi bir konumda olmamız, özellikle Avrupa ve Amerika’ya göre uygun tedavi ma-
liyetlerimizin olması, tıbbi teknolojilerimizin iyi olması sağlık turizminde ülkemizin avantajları 
olarak karşımıza çıkıyor. Doktor kalitemizin iyi olması, yine bekleme sürelerinin Avrupa’ya 
göre çok daha az olması da diğer büyük avantajlarımızdan. 
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Sağlık turizmini 4 alana ayırıyoruz. İlki medikal turizm, ikincisi termal turizm (wellness dedi-
ğimiz biraz rehabilitasyon amaçlı turizm), üçüncüsü ileri yaş turizmi (yaşlanmayla ilgili turizm 
kolu), dördüncüsü ise engelli turizmi. 

Daha çok kısa vadede medikal turizme, yani yaşlı insanların tedavi amacıyla Türkiye’ye gelmesine 
değineceğim. Medikal tedavi amacıyla Türkiye’ye geldiğinde acaba sigortacılık ve emeklilik işinde 
ne tür fırsatlar var? İleride gerekli altyapıları kurduğumuz ve gerekli personel eğitimlerini tamam-
ladığımız zaman yaşlı bakım merkezlerini geliştirdiğimizde hangi fırsatlar olabilir, onlardan bah-
setmek istiyorum. Norveç’ten İsveç’ten hasta ve yaşlıların gelip ülkemizde daha uzun süreli ko-
naklayacakları, yaşlılık dönemlerini daha uygun fiyatlara daha iyi hizmet alarak geçirebilecekleri 
modeller oluşturduğumuzda ülkemizi hangi fırsatlar bekliyor olacak, bunlara değinmek istiyorum. 

USHAŞ olarak büyükelçiliklerle, yurtdışındaki sağlık bakanlıklarıyla, sigorta firmalarıyla görüşü-
yor ve ikili protokoller imzalıyoruz. Bu protokoller ve anlaşmalar kapsamında yurtdışından hasta 
transferi oluyor. Bunların sigorta ihtiyaçları da olacak. Farklı bir alanda, gerekli altyapıyı kurdu-
ğumuz zaman, daha uzun süreler olarak ülkemizde kalıp emeklilik dönemini daha rahat şekilde 
geçirmek isteyenler de olacak.
 
Dünyada yaşlı bakım maliyetleri artıyor. Şu anda ülkeler bunu finanse etmeye çalışıyorlar ama 
bir süre sonra, yaşlanan nüfusla birlikte bunu yönetmek daha zor hale gelecek. Yaşlı bakımının 
daha pahalı olduğu ülkelerden daha uygun olduğu ülkelere bir akış başlayacak diye düşünüyoruz. 
Bunun sigorta ve emeklilik bacağıyla ilgili kısmı nedir? Akademik bir çalışmadan aldığım tabloda; 
insanlar yaşlandığı zaman doğal olarak sağlıkları da bozulmaya başlıyor. Bu durumda yaşlılar, 
hem medikal tedaviye hem de uzun süreli bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Bunlarla ilgili ürünler geliş-
tirilebilir.

Bakım hizmetleri 2050 yılında yüzde 20’yi aşacak. 60 yaş ve üzerindeki nüfusu şimdiden düşünme-
miz gerekiyor. Almanya sosyal güvenlikle birlikte 20-30 sene önce uzun dönemli bakım sigor-
tasını çıkardı, o zamandan bu zamana yaşlılarının bakımını finanse etmek için rezerv tutmaya 
başladı. Aynı yurt dışında olduğu gibi bizim de BES’in yanı sıra, uzun dönemli bakım ve emek-
lilik geliri/maaşı olarak bunu bir emeklilik paketi halinde düşünmemizin zamanının geldiğine 
inanıyorum. Yaşlıların sosyal hayatta da bazı ihtiyaçları oluyor. Sosyalleşmek istiyorlar, onların 
sosyalleşebilecekleri, yalnızlık duygusunu bir şekilde atabilecekleri tesislerin de olması lazım. 
Aynı zamanda finansal olarak da bir birikimleri var ve emeklilik döneminde oldukları için bunları 
korumak istiyorlar. Burada da aslında bizim portföy yönetimi ürünlerimizin belki emeklilik ürün-
lerimizin, programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası ürünlerimizin devreye girmesi gerekiyor.

Avrupa’dan, dünyanın çeşitli yerlerinden, Afrika’dan medikal tedavi için getirdiğimiz yaşlılar için 
ne tür sigorta dalları devreye giriyor? Bunlardan en önemlisi komplikasyon sigortası dediğimiz, 
kişiler geldiklerinde ona bir cerrahi müdahalede bulunabiliyor veya bir tedavi gördüğünde bura-
da komplikasyon oluşabiliyor. Buna örnek vermek gerekirse; gelen hastayı/yaşlıyı bir ameliyata 
aldınız, orada tansiyonu yükseldi ve ekstra bir müdahale edilmesi gerekti. Bu normalde bütün 
dünyada ekstra ücrete tabi olan bir hizmet. Hükümetler arası yapılan anlaşmalarda, büyükelçilik-
ler veya sağlık bakanlıkları diyor ki ben bu hastayı finanse edeceğim, ama geldiği zaman bana bir 
güvence ver, ben çıkacak ek maliyetlerle uğraşmak istemiyorum. Buradan özellikle Amerika’dan 
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Latin Amerika’ya giden hastalarda daha çok uygulanan komplikasyon sigortası devreye giriyor. 
Bunun primi nasıl hesaplanabilir, bunun riski nasıl ölçülebilir diye görüşmelerimiz sürüyor. Tür-
kiye’ye yurtdışından gelecek yabancılara böyle bir hizmet sunulabileceğimizi düşünüyoruz ve bu 
konudaki çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu hastalara burada başlarına bir şey gelirse, ferdi 
kaza teminatı veya günlük bakım teminatı verilmeli. Çünkü bazen tedavi süreleri beklenenden 
daha uzun sürebiliyor, 10 günlüğüne geliyor hasta fakat bu ekstra müdahalelerden dolayı 15 gün, 
20 güne çıkabiliyor. Dolayısıyla burada bir günlük bakım tazminatı ödeyecek bir sigorta paketi su-
nulabilir. USHAŞ olarak fiyatlandırırken şöyle bir şey yapmak istiyoruz; senin burada tedavi fiyatın 
10 bin dolarsa, gel bize 11 bin dolar ver ya da 10.700 dolar ver, buradaki tüm komplikasyonlara 
ve ferdi kazaya karşı, günlük bakım tazminatına karşı bütün risklerini ortadan kaldıralım. Bu da 
sigortacılık sektörümüz açısından önemli bir pazar. 

Ülke olarak bizim maliyet avantajımız fazla. Mesela Amerika’da bir kalp bypassının maliyeti 123 
bin dolarken, bizim ülkemizde 13 bin dolar, arada yüzde 10’luk bir fark söz konusu. Bahsettiğimiz 
sigorta ürünlerini satmak için çok ciddi bir marjımız var. Sigorta ürünleriyle maliyeti 1,2 katına 
çıkarsak bile, maliyet avantajımızı korumuş oluyoruz. Dolayısıyla bu konu önemli bir konu. 

İkincisi de turist olarak gelen var, sadece gezmek ve genelde kültür turları için gelen yaşlılar var. 
Bunlarda da vizesiz gelenler için seyahat sağlık sigortası şu anda zorunlu değil. Vizesiz gelenler 
için de seyahat sağlık sigortası, özellikle kapıda vize alanlar veya bir şekilde ülkeye giriş yapanlar 
için zorunlu olsun diyenler var. Bu konu tabi kanun değişikliği veya daha üst mevzuat değişikliği ge-
rektiriyor. Bu da aslında bir fırsat olarak kullanılabilir. Böyle niş ürünlerle sigortacılık sektöründe 
ciddi kar marjı üreten bir sigorta dalı üretilebilir diye düşünüyoruz. 

2-3 senelik süre zarfında da çeşitli projelerde USHAŞ ortaklıklar kuracak. Bu konuda yatırımcısını 
da bulmuş, sadece bizden katkı bekleyen birçok girişimci var. Özellikle Avrupa ülkeleri ve İskan-
dinav ülkelerine gözlerini dikmiş durumdalar. Medikal turizmdeki avantajımız burada da geçerli, 
ülkemizde yaşlı bakım maliyetleri yurtdışına göre neredeyse yarı yarıya. Çünkü yurtdışında işçilik 
ücretleri çok pahalı. Dolayısıyla ülke olarak biz gerekli altyapıyı kurduğumuz zaman, bakıcı so-
rumluluk sigortasından, portföy yönetim hizmetlerine kadar, kişilerin sosyal güvenliğini karşıla-
madığı sağlık sigortalarından, ziyaret edenlerin refakatçilerine veya akrabalarına yönelik seyahat 
sağlık sigortası ürünlerine kadar çok ciddi ürünleri bu insanlara sunabiliriz diye düşünüyorum. 

SORU:
İsmim Ebru. Genelde sağlık sigorta poliçelerinde veya seyahat sağlık sigorta poliçelerinde 60 yaş 
üstü hep istisna kılınıyor. Bu nasıl revize edilebilir?

OLGUN KÜNTAY:
Bu yeni bir bölüm, tamamen yaşlı nüfusa yönelik olarak farklı bir ürün yapısından, tarife yapı-
sından bahsediyoruz. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayrı tutmamız gerekecek. Uluç Beyin şu anda 
değindiği konu üzerinde bizim de yeteri kadar tecrübemiz yok, daha dünya üzerinde de bu tecrübe 
yeterince oluşmuş durumda değil. Buna aslında gümüş ekonomi deniyor. Yaşlıların ağırlığı arttık-
ça yaşlı dostu hizmetlerin de gelişmesi gerekiyor, bu da onlardan bir tanesi. Hem yaşlılara yönelik 
sigorta yapıp hem de 60 yaşın üstü için geçersiz diyemiyoruz. Oradaki 10 katlık kar marjı ve fiyat 
farkını, paket olarak sunduğunuz zaman, zaten kişi için önemli olan cebinden çıkan toplam para 
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olduğu için bu tutarı çok önemsemeyebiliyor. Sadece onda biri değil de dokuzda biri kadar bir fiyat 
veriyorum ona. Benim açımdan, sağlık turizmi açısından bu satılabilir bir ürün.

M. SELİM YAZICI: 
Belli bir yaşın üstü Türkiye’de ev kredisi falan da alamıyor mesela, çok zorlanıyorlar bu konularda. 
Bu konunun enine boyuna düzeltilmesi gerekiyor.
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DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Risk yönetiminin özellikle krizler sonrasında daha fazla önem kazandığını, hem regülatör hem de 
pratisyenlerin kriz sonrasında aksiyon alma motivasyonunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu 
krizler gelmeden, aslında bu sonuçlar doğmadan biraz daha adım atabilsek kaynaklarımızı belki 
daha verimli kullanabileceğiz. Özellikle 2001 yılında Enron’la başlayarak bugüne gelen süreçte 
2001, 2008, geçen sene Türkiye’de karşılaştığımız yine Ağustos krizi sonrasında gelen regülasyon 
aksiyonları bu yönde biraz daha farkındalık oluşmasına neden oldu.

Bu kongrenin de ana teması dönüşüm: Bunun için mutlaka risklerimizin farkında olmamız, bunu 
iyi bir şekilde yönetmemiz, uygun risk mekanizmalarını da kurmamız gerekiyor. Son dönemde 
dünyada özellikle büyük ana temel risk unsurlarını irdeleyen, ölçmeye çalışan anketlerde sade-
ce finansal risklerin değil aynı zamanda sürdürülebilirliğin önemli unsurlarından olan çevresel, 
sosyal ve yönetişimsel risklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bütüncül bir bakış açı-
sı gerekiyor. Özellikle reel sektörde risk yönetimi anlamında neredeyiz, neler yapıyoruz, onunla 
başlamak istiyorum. Borsa İstanbul’da kote olan halka açık üç şirketimizin yöneticileri bizimle 
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birlikte. İlk sorumu doğrudan onlara yöneltmek istiyorum. Kurumunuzda risk yönetiminin yeri ne-
dir, özellikle yönetim, üst yönetim kademesinde bu yönde ne kadar bir farkındalık var? Tabi halka 
açık olmanın getirdiği bir doğal avantaj da var. Halka açık şirketler belli regülasyon, raporlama ve 
risk komitelerinin oluşturulması gibi düzenlemelere tabi. Bu da doğal olarak bir anlamda ister 
istemez şirketleri halka açık olmayan şirketlere göre bu yönde aksiyon almaya itiyor. Ama bazı 
şirketlerin bu anlamda daha da proaktif, detaylı ve özenli çalıştığını da görüyoruz. Şirketinizde risk 
yönetiminin yeri nedir? Kurum kültüründeki yeri nedir? Bu yönde bizi aydınlatabilir misiniz? Cem 
Bey buyurun, sizden başlayalım. Cem Bey, Alarko Carrier genel müdürü.

CEM AKAN:
Alarko Carrier iki ayrı şirketin kurduğu bir ortaklık. Alarko ve Carrier’in kurduğu bir ortaklık. 
Alarko nispeten muhafazakâr bir grup. Carrier de Amerika’da halka açık UTC diye bir ağır sanayi 
şirketinin kuruluşu. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi her iki yapı da ayrı ayrı halka açık yapılar ve biz de 
aynı zamanda Alarko Carrier olarak Borsa İstanbul’da işlem görüyoruz. Dolayısıyla risk yönetimi 
yönetim kurulundan başlıyor. SPK’nın da öngördüğü gibi yönetim kurulunda riskin erken saptan-
ması komitesi, denetim komitesi gibi yönetim kurulundan bireye kadar indirgenmiş bir risk yöne-
tim süreci var. Şimdi buradaki kongrenin ana teması dönüşüm. Burada aklıma gelen dönüşümün 
yarattığı riskler şöyle geliyor bana: Artık bütün şirketler teknoloji şirketi gibi çalışmak zorunda. 
Bütün şirketler bir teknoloji şirketi ve buna göre konumlanma ve yapılanmak zorunda. Bunun ge-
tirdiği riskler var, yapısal dönüşüm riskleri var, iç kontrol riskleri var. Dediğim gibi yönetim kurulu 
seviyesinden başlamak üzere bireye kadar indirgenmiş bir iç kontrol sistemimiz var. 

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Fidan Hanım, Koç Fiat Kredi A.Ş.’nin genel müdürü. Aynı zamanda Tofaş AŞ’de de finansmandan 
sorumlu. Dolayısıyla iki şapkası var. Türkiye’nin de en büyük ihracatçılarından Tofaş dolayısıyla 
kur riski tarafında da önemli tecrübeleri var.

FİDAN SEVİLMİŞ:
Grup olarak kurumsal risk yönetimini gerçekten çok önemsiyoruz. Sadece süreçlerin durması 
finansal kayıplar değil itibar kaybıyla da sonuçlanabilecek son derece önemli bir konu. Bizim gru-
bumuzda kurumsal risk yönetimi yönetim kurulu bazında takip ediliyor. İlkelerimiz son derece 
belirli. Bu tüm çalışanlara işlemesi gereken bir davranış şekli ama onun dışında da konunun ana 
sorumluları belli. Süreçlerimiz belli ve periyodik olarak biz bu konuda raporlamalar hazırlıyoruz. 
Tabi ki günlük olarak bütün riskler takip ediliyor ama dönemsel olarak da raporlarla şirket yöne-
timlerinde ve aynı zamanda da yönetim kurullarına sunumu yapılıyor. Böylelikle de çok yakın bir 
şekilde takibini sağlamış oluyoruz.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Banuhan Hanım, Akiş GYO CFO’su.

BANUHAN YÜRÜKOĞLU:
Hem şirketimizde hem Akgök Holding grubu şirketlerinde kurumsal yönetim, risk yönetimi ger-
çekten çok önemsenen bir olgu. Bizde de bu bağlamda komiteler var. Yönetim kurulumuza da 
raporlamalar yapılıyor. Zaten komitemiz yönetim kurulu üyelerimizden oluşuyor. Aslında riskler 
çok çeşitli. Bunların tanımlanması, stratejik riskler, uyum riskleri, finansal riskler vs. bunların 
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etkileri, önemleri, hangileri öncelikli, aksiyon sahipleri kimler? Kimler bunları takip edecek ve sü-
reçte bunların yakinen takibi yapılageliyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman tüm şirkete 
de yayılmış bir kültür var. 

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Alper Karaçar, KPMG Teknoloji Danışmanlığı lideri, kamu sektörü lideri ve danışmanlık bölümü-
nün de ortaklarından. Şimdi tabi KPMG’nin diğer panelistlerimizden belki farkı, çok sayıda şir-
ketle, farklı sektörlerdeki şirketlerle tanışma ve çalışma imkânı bulması. Dolayısıyla büyük resmi 
sizin perspektifinizden duymak isteriz. Bu anlamda uygulamayı sektörde nasıl görüyorsunuz?

EMİN ALPER KARAÇAR:
Üstadın söylediği gibi tüm şirketler teknoloji şirketine dönüşmeye başladı. Teknoloji, şirketlerin 
ajandasında artık çok fazla yer ediyor ve risk de tabi ki bunlarda en önemli konulardan bir tane-
si. Bunların birkaç bölümde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Risk dediğimiz zaman siber 
güvenlik zaten var. Bu arada bunun öncesinde GRC gibi governance, risk and compliance proje-
leri hem reel sektörde hem de finans sektöründe çok yapıldı. Onlar belli bir olgunluğa gelmiş 
durumda. Hâlâ da olgunlaşmaya devam ediyor. Burada siber güvenlik çok kritik: bundan sonra 
işlerimizi yaparken teknolojiyi çok daha fazla dahil edeceğiz. Bu riskleri nasıl yöneteceğiz? İkin-
cisi, burada regülasyondan gelen riskler var. Regülatif riskleri nasıl yöneteceğiz? Üçüncüsü de 
business continuity plan ve resiliance management’ı nasıl yapacağız? Yani işlerimizin sürekliliğini 
nasıl sağlayacağız? Çünkü bunların üçünü de kapsayan bir olguyla hareket etmek lazım. Bence 
buradaki en önemli konulardan bir tanesi de veri. Verinin düzgün bir şekilde toplanıp buna uygun 
risk modellerinin oluşturulması gerekiyor.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Mesela Amerika’da benim çalıştığım kurumun bu anlamda güzel bir yaklaşımı vardı. Kurumda bir 
risk yönetimi kültürü oluşturmak: Sadece board seviyesinde değil, aşağıdan yukarı her kademe, 
bölüm ve iş kolu anlamında.

EMİN ALPER KARAÇAR:
Kültür kısmına gelirsek: Bu sadece aslında yönetim kurullarının ya da risk komitelerinin konusu 
değil. Aslında tüm şirketin konusu, tüm çalışanların konusu. Kültür değişimine şirketler ufak tefek 
başlamış durumda ve biraz da yaygınlaştırıyorlar. 2012-2013’ten beri çıkan regülasyonlardan son-
ra bunu biraz daha aşağı yayıyorlar ama bununla ilgili tabi biraz daha yol kat etmemiz lazım. Bizim 
yaptığımız daha çok günlük operasyonların risklerine odaklanıyor. Belki bu kültürün biraz daha 
aşağı gelmesi için biraz daha vakit var. Ama bunda tabi ki hızla olmak lazım.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Sadece regülasyona uyum anlamında değil de gerçekten kurum kültürünü yaratıp içselleştirerek, 
bütün kurum bazında da bunun farkındalığını iş süreçlerine de yansıtacak şekilde bir kurumsal 
risk yönetim felsefesi ve uygulaması oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum. KPMG gibi dört 
büyük denetim firmalarından birinin yaptığı 2019’da yayımlanan bir anket çalışması dünyadaki 
500’den fazla CFO ve C-level yöneticiyi kapsıyor. Orada özellikle çıkan sonuçlardan biri bütüncül 
bir bakış açısıyla bunu uygulayan, kurum kültürü oluşturmaya yönelik olarak uygulayan ve bunu 
risk yönetiminin de şirketin stratejik hedefleriyle birleştirerek uygulayan şirketlerde büyüme hızı-
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nın ortalamada diğerlerinden daha fazla olduğunu söylüyor. Yani risk yönetimine bu anlamda kim 
daha fazla uygulamada yer veriyorsa iş performansı da daha iyi oluyor. Anket sonucu bu uygula-
maların bütüncül bir bakış açısıyla mutlaka stratejik ve finansal hedeflerle ilişkilendirilerek yapıl-
ması gerektiğini gösteriyor. Şirketlerde gerçekten risk yönetiminden sorumlu, üst yönetim kade-
mesinde chief risk officer (CRO) dediğimiz veya riskten sorumlu bir üst düzey yöneticinin varlığı. 
15 yıl önce Amerika’da bile CRO sayısı epey düşüktü. Şimdi bile istenilen düzeyde değil. Gelişmiş 
ülkelerde bile %50 düzeyinde. Son 10 senede artmış ama hâlâ istenilen yerde değil. İş yapıyorsak 
risk de olacak mutlaka. Risk yönetimi riski sıfırlamak anlamına gelmiyor. Siz faaliyetlerinizde 
hangi risk türleriyle karşı karşıyasınız? Bunları nasıl ölçüyorsunuz?

CEM AKAN:
Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde bir kere düzenleme, mevzuat kaynaklı karşılaştığımız riskler 
var. Her şeyden önemlisi kişisel bilgileri koruma kanunu çerçevesinde karşılaştığımız riskler var. 
Şirkette bulunan kişisel bilgilerin açığa çıkması ve şirketin bu nedenle doğrudan doğruya bir itibar 
kaybı yaşaması gibi bir risk var. Bunun dışında bilgi güvenliği riski var. Diğeri daha çok yabancı 
sermayeli şirketleri ilgilendiriyor. Amerikalı ortağımızın Amerika’da yolsuzlukla mücadele yasası 
çerçevesinde yaptırım uygulanan şirketlerle beraber çalışmama gibi bize uyguladığı bazı prose-
dürler var. Her iş yapmak isteyen şirketle iş yapamıyoruz. 

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Kredi riski, döviz kuru, ithalat ve ihracata ilişkin riskler?

CEM AKAN:
Kredi riskimiz tabi ki var. Vadeli satışlar yapıyoruz. Bireysel ürünler satıyoruz. Bayilere satışlarımız 
var. Bayilere satışlarımız için banka teminat mektubu ya da ipotek kullanıyoruz ama son yıllarda 
artan oranlarda direk borçlandırma sistemini kullanmaya başladık. DBS, e-tahsilat, kredi kartı 
tahsilat sistemini kullanmaya başladık. Maalesef hitap ettiğimiz müşteri profili için Türkiye içinde 
bir sigorta imkânı yok. İhracatta kredi riskini önlemek amaçlı Eximbank sigortasından faydala-
nıyoruz. Kur riski zaten hayatımızın bir parçası. Uzun zamandır yönetiyoruz. Artık bir risk olarak 
görmüyoruz. Makul bir şekilde yönettiğimize inanıyoruz. Yaklaşık 12-13 senedir kur farkıyla ilgili 
ciddi bir kayıp ya da kazanç yaşamadık. Spekülasyon yapmıyoruz, işimizden para kazanmaya ça-
lışıyoruz, 

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Fidan Hanım, Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından biri olan Tofaş, diğer tarafta tüketici finans-
man ve kredi alacak riskinin, faiz riskinin de ön planda olduğu bir yapıdasınız. Bunları biraz detaylı 
olarak paylaşırsanız memnun oluruz.

FİDAN SEVİLMİŞ:
Finansal tarafta bir sürü riskimiz var. Yabancı para riski, açık pozisyon riski taşıyoruz. Vade riski, 
vade uyumsuzluğu riski taşıyoruz. Likidite riski taşıyoruz. Son dönemde tüm finansal kesimde 
artan bir şekilde alacaklarımızın tahsilatıyla ilgili risk taşıyoruz. Genel olarak ne yapıyoruz? İlk 
olarak tüketici finansmanı tarafından başlayayım. Bir kere bir şirkette ilk başta alınması gere-
ken karar yönetim seviyesinde şirketin finansal risk politikalarının belirlenmesi. Bu kesinlikle 
hem yönetim için hem de finansı yöneten ekip için çok büyük bir kolaylık ve rahatlık. Politikaları 
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bilirseniz bu çerçeve içerisinde çok rahat ilerleyebiliyorsunuz. Mesela yabancı para riski. Yabancı 
para riski dediğimizde finansman şirketimizde varlık tarafında yabancı para cinsinden hiçbir ala-
cağımız yok ama piyasada yabancı para borçlanmaya dayalı cazip enstrümanlar görebiliyoruz. O 
zaman onları alıyoruz ama aynı gün nakit akışını TL’ye döndürüyoruz ki böylelikle bilançoda olma-
yan bir para cinsinden herhangi bir pozisyon riski taşımayalım. Finansman şirketi tarafında riski 
sıfıra indirgiyoruz. Kesinlikle açık pozisyon almıyoruz ve yönetim kurulumun tavsiyesi de bana bu 
yönde. Ama bu her şirket için böyle olacak diye bir kaide olamaz çünkü risk iştahı pek çok şirket-
te farklılık gösterebilir. Ben sıfır riske gitmek isterken bir başka şirket kendisine %30, %40 gibi 
bir risk limiti belirleyebilir. Diğer tarafta vade riskini de aynı şekilde yönetiyoruz. Şu an afaki bir 
rakam vereyim mesela: 30 gün. Varlıklarımla yükümlülüklerim arasındaki fark 30 günden fazla 
olmasın diyorum. Buna göre de verdiğim kredi ve yaptığım borçlanmada buna dikkat ediyorum. 
Bunun dışında likidite riski var tabi. Finansmandan bahsediyorsak bu da gündelik hayatın içeri-
sinde olmalı. Her zaman için varlığınızla yükümlülüğünüz arasında bir rasyosuna yakın bir yerde 
olursanız piyasada çok ciddi dalgalanma olduğu zaman da başınız çok fazla ağrımaz. Bilirsiniz 
ki dışarıdaki imkanlar kesilse bile siz kendi bilançonuz içerisinde alacağınız vereceğinizle bunu 
yönetebilirsiniz. Orada makul rasyolarda tutunmaya çalışmak gündelik iş akışında gayet mantık-
lı. Finansman tarafında kaynak sağlamak için bono ya da tahvil ihracı yapıyoruz, menkul kıymet 
enstrümanlarını kullanıyoruz.

Son dönemde yatırımcıların talebi değişken faizli ürünleri almak ama ben portföyüme baktığım 
zaman benim faiz gelirim sabit bir faiz geliri. Ama piyasada da bu imkânı, bu yatırımcıyı kaçırmak 
istemiyoruz. Bu durumda da değişken borçlanıp yine aynı gün borçlanmamızı aynı nakit akışıyla 
sabit faizle değiştiriyoruz. SWAP işlemi yapıyoruz yani. Tofaş likit bir şirket, çok fazla finansman 
ihtiyacı olan bir şirket değiliz. Sadece araç yatırımına girdiğimizde ya da bir facelift yatırımı oldu-
ğunda finansman için çıkıyoruz ve orada biliyorsunuz genelde finansman 8-10 yıl gibi uzun vadeler 
oluyor. Orada da Tofaş’ın çalışma modeli ve üretiminin %70’ini ihraç etmesi nedeniyle aslında 
kendi bilançosu üzerinde doğal bir hedge’i var. Riskimizin neredeyse %70 kadarını cover etmiş 
oluyoruz. Bunun dışında mutlaka aldığımız üç ayda, altı ayda, bir yılda bir ödemeli kredinin faizini 
(bunlar genelde değişken oluyor) mutlaka yine bir faiz SWAP’ıyla sabitlemeyi tercih ediyoruz. Ve 
yine kalan tutar için, yani ihracat dışında açıkta gördüğüm pozisyon için de her zaman belirli bir 
yüzdemiz, sermayenin belli bir oranıyla sınırlanmış bir yüzde bulunuyor. O kadar pozisyonda ancak 
açık pozisyon riski alırım: böylelikle kurun çok ciddi sıçramalar yaptığı ya da indiği zamanlarda 
da şirkete zarar verdirmemiş oluyoruz. Çok kabaca bunlar aslında finansal tarafta yaptıklarımız. 
Alacak riski tabi son dönemin gözde konularından bir tanesi. Bir tarafta bizim bayilerimizde bir 
alacak riskimiz var. Doğrudan borçlandırma sistemiyle yönetiyoruz biz de bunu ama onun dışında 
da son dönemde aktif olarak alacak sigortası ürününü de kullanıyoruz. Bu da gerçekten güzel 
bir ürün ve kullanıcı sayısı arttıkça, şirketlerin mali yapılarının bilinirliği arttıkça fiyatlamalar, li-
mitler makul yerlere geliyor. Kesinlikle teknoloji riski taşıyoruz çünkü rekabet bizi sürekli hızlı 
olmaya itiyor. Finans sektörü aslında bu dijital dönüşümün en hızlı yaşandığı sektörlerden bir 
tanesi. Çünkü tekrar eden işimiz o kadar fazla ki bunu makineye bağlayıp otomatikleştirmek ya 
da bu tekrar eden süreçlerden makine öğrenmesiyle kendimiz için yeni analizler çıkarmak bizim 
sektörümüzde çok kolay. Ama beraberinde tabi kullanmış olduğumuz dijital sistemlerin sürdürü-
lebilirliği ve içerdeki datanın doğru kişinin kullanımına açık olması, gerçekten korunmasıyla ilgili 
de ciddi sorumluluklarımız var. Bu konuda regülasyonun da bizim üzerimizde çok ciddi kontrolleri 
var ve bunlar şirketlerde gerçekten çok içselleştirilmiş süreçler. Datanın korunması tüm finans-
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man şirketlerinin en önemsediği konulardan. Her geçen gün birazcık daha dijitale dönüyoruz ve 
her geçen gün birazcık daha fazla kurallar, kodlar koyarak sistemlerimize bu güvenliği sağlamaya 
çalışıyoruz.

BANUHAN YÜRÜKOĞLU:
Ben finansal risk yönetimiyle başlayayım. Şirketin bir finansal risk yönetimi politikası olması 
gerekiyor. Bunları belirlerken kalemler belli: likidite, faiz, kur riski ve alacak takip riski. Dolayı-
sıyla burada önemli olan doğal bir korumayla yürümek. Gelirleriniz neyse giderleriniz ya da borç-
lanmanızın aynı para biriminden olması gibi ama gerçek dünyada bu olmayabiliyor. Şirketimizden 
örnek vermemiz gerekirse aslında proje yatırımları uzun vadeli proje finansmanıyla olur. Uzun 
vadeli proje finansmanında da TL kaynak bulmak pek mümkün değildir. Dolayısıyla döviz üze-
rinden borçlanırsınız. Bizim sürecimizde de kira gelirlerimiz döviz üzerinden devam ediyordu ve 
doğal bir hedge’imiz vardı. Fakat 2018 Ekim’inden sonra kira gelirlerinin TL’ye dönmesiyle birlikte 
aslında bir anda açık pozisyonda olduk. Dolayısıyla bu bağlamda çok çeşitli türev ürünlerle aslın-
da riskimizi minimize etmeye, nakit akışımızı kontrollü idare etmeye çalıştık. Bu süreçte aslında 
açık pozisyon için politikayı belirlerken tabi ki işlemi yaptığınız zamanki spot kur ve faiz oranları 
çok önemli. Dolayısıyla politikanızı belirlerken kısa vadede belki bir yıllık borçlarımın %50’sini, 
%70’ini koruma altına alıyorum. Uzun vadede de tabi ki yapılabilir ama orada maliyetler çok yük-
seldiği için girilemeyebiliyor. Dolayısıyla burada kullanılabilecek olan çok çeşitli yapılandırılmış 
türev ürünler var. Dolayısıyla size uygun olan, nakit akışınıza uygun ya da oluşturduğunuz kur 
senaryolarına bakarak nakit akışınızın nasıl etkilendiğine bakarak size uygun olan ürünü bularak 
da nakit akışınızı düzenleyebiliyorsunuz. Keza borçlanmada değişken faizli oranla ilerlemişseniz 
aslında SWAP’larla bunu sabitleyebiliyorsunuz ya da cross currency SWAP’larla dolar aldığınız 
krediyi TL’ye döndürebiliyorsunuz. Yoğun bir türev kullanımımız var. Onun dışında riskler: IT riski, 
bilgi güvenilirliği, sertifikasyonlar vs. bunlar önem verdiğimiz konular. Her şirketin kendi özelinde 
stratejik, rekabetsel, itibarsal önemsediği ve takip ettiği riskleri var. Bu bağlamda onlarla da as-
lında takibimizi yaparak sürecimizi yürütüyoruz.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Teknoloji dedik. Data dedik. Teknoloji bir yandan büyük bir maliyet avantajı sağlıyor. Daha isabetli 
risk modellemeleri yapmamızı ve karar alabilmemizi sağlıyor. Veri yeni petrol mü diyorlar? Daha 
ileri giden yazarlar var: Mesela Harari son kitaplarından birinde veri için adeta yeni bir din doğu-
yor diyor çünkü milyarlarca insan artık sadece veriye itaat etmeye ve ona göre hareket etmeye 
başladı.  Bu anlamda teknoloji riskini de düşünerek söyleyecekleriniz neler?

EMİN ALPER KARAÇAR:
Teknoloji kur riski tipi şeyleri henüz yapamıyor ama AI biraz daha geliştiği zaman unstructured 
datayı da toplayıp kur riskine bir desteği olma ihtimali var. Alacak riskiyle ilgili erken uyari sis-
temlerinin kurulması gibi aslında yapılan birçok konu var. Şimdi işte AI diyoruz, machine learning 
diyoruz, bu early warning’ler gibi bir sürü sistemden bahsediyoruz ama bunların altında yatan 
temel şey veri. Yani ne kadar veriniz var ise o kadar bu konuyla ilgili iş yapma olasılığınız, tek-
nolojiyi kullanma şansınız var. Bizim genel gördüğümüz verinin Türkiye’deki özellikle finansal 
piyasalarda biraz daha structured tutulduğu. Ama reel sektöre geldiğimizde hikaye biraz daha 
değişiyor. Bunu çok iyi yapabilen şirketler var ya da hâlâ follower statüsünde olan şirketler var. 
Reel sektörde verinin yönetişimiyle ilgili hâlâ çok fazla ciddi proje görmüyorum. Daha çok finans 
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sektöründe bu projeleri yapıyoruz. Niye bu veri yönetişimi kritik? Bir mekanizma kurup ölçebilme-
niz için gerçek manada düzgün ve yeterli veriye ihtiyacınız var. Yeteri kadar veriyi toplayamadığınız 
zaman vereceğiniz kararlar biraz karanlık odada bir şeyi bulmaya benziyor. O yüzden veri toplama, 
bu veriyi doğru yönetişimle toplama çok kritik. Arkasından işte bu alacak riskinin yönetimiyle ilgili 
early warning sistemleri kurabiliyorsunuz. Ona göre ilgili bayinin kredisini azaltıyorsunuz ya da 
artırıyorsunuz. Böyle yaptığımız projeler var.

İkinci konu daha çok regülasyon ve bilgi güvenliği ile ilgili. KVKK burada önde geliyor. KVKK hâlâ 
çok oturmuş değil. Finans sektörü ve telekomünikasyon başı çekiyor. Arkasından da diğer reel 
sektör şirketleri gelecektir. Hâlâ ihbar usulü çalışıyor. Daha denetimler başladı mı bilmiyorum 
ama KVKK tarafında ben ciddi risk görüyorum. Hâlâ envanter çalışması yapmamış, hâlâ bu verile-
rin, kişisel verilerin nasıl saklanacağı, silineceğiyle ilgili planını yapmamış çok fazla şirket var. Bu 
şu an benim gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi ve bunu artık sizin manuel yönetmeniz 
mümkün değil. Mutlaka bir yapıya oturtmanız gerekiyor ve bunu bir teknoloji ürünüyle yönetmeniz 
gerekiyor çünkü artık milyonlarca veriden bahsediyoruz. Finansal riskler de olabilir, regülatif risk-
ler de olabilir. Esas konu: Bu veriyi ben ne kadar tanıyorum? Nasıl yönetiyorum? Bu çok kritik bir 
konu. O yüzden veri yeni bir gelir kaynağı. Gelir kaynağı yanında da riskleri beraberinde getiriyor. 
Onları çok iyi yönetmemiz lazım.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Biraz önce bahsettiğim anket sonucunda da olduğu gibi mesela risk yöneticileri yönetim kurulun-
da temsil ediliyorlarsa ve görünürlükleri varsa sağladıkları veri özellikle CEO ve yönetim kurulunu 
karar almada çok rahatlatıyor. CEO’ların ve yönetim kurulu üyelerinin %88’i data olursa karar 
almada çok rahat davrandıklarını, yani riskle ilgili data olduğunda çok daha rahat karar aldıklarını 
söylüyor.

EMİN ALPER KARAÇAR:
Elinizdeki veriye dayanarak modelleme ve ileriye gösterme şansınız oluyor. Risk komitesinde, yö-
netim kurulunda ona göre daha kolay karar alınıyor. Ama öteki türlü tamamen el yordamıyla bir 
şeyi bulmaya benziyor.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Diğer taraftan kişisel verilerin korunması kanunu birçok riski de beraberinde getiriyor. İşte Face-
book’un başına gelen iyi bir örnek. Kurumlar milyarlarca dolar ceza alabilir, piyasa değeri kaybına 
uğrayabilir.

EMİN ALPER KARAÇAR:
Açıkçası bizim KVKK’da da çok ciddi cezalar var. Şimdi çok detaya girmek istemiyorum ama çok 
ciddi cezalar öngörüyor. Hatta bizde yanlış değilsem hapis cezaları da var.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
İbrahim Bey’e söz verelim. Sizin döviz olsun, hisse senetleri olsun, riskten korunmaya yönelik de 
çok sayıda ürünü yatırımcılarınıza, müşterilerinize sunuyorsunuz. Hangi sermaye piyasa araçları 
var bu anlamda, risk yönetiminde kullanılabilecek, yatırımlara neler sunabiliyoruz sermaye piya-
salarında?



151PANELLER

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Bütünden hemen kısaca parçaya doğru ilerleyeyim. Riskleri sınıflandırırken sistematik ve sis-
tematik olmayan olarak bakabiliriz. Özellikle son dönemde gündemde olmasıyla birlikte faiz ve 
döviz kuru riski hepimizin fikir sahibi olduğu riskler. Büyük ölçekli şirketler zaten halihazırda iş 
yapışları ve iş modellerinin içerisine bu riskleri entegre etmiş. Küçük ve orta büyüklükteki işlet-
melerde de artık ciddi bir risk algısı olduğu kanısını edinebiliyoruz. Fakat işin yönetimi noktasında 
büyük ölçekli şirketlerin bakış açılarında farklılıklar var. Şirketlerde orta ve uzun vadeli, sürdü-
rülebilir bir gelir yapısı oluşturmak isteniyorsa sistematik olarak adlandırdığımız riski baz alan 
bir yapı oluşturulması gerekli. Burada tabi belirsizliklerin azaltılıp şirketlerin önünü daha net bir 
şekilde görebilmesi ciddi anlamda avantaj sağlayacaktır ve bunun bütüncül bir yaklaşım içerisin-
de yer alması gereklidir. Önemli olan bunun yönetim kurulu bazında şirketlerde kabul görüp bir 
politika haline dönüştürülmesi. Çünkü üst yönetimin, yönetim kurulunun sahiplenmediği bir risk 
yönetimi yapısı CFO veya ilgili finans yöneticisinin elini güçlü kılmıyor. Bununla biz çok karşılaşıyo-
ruz çünkü sunmuş olduğunuz çözümlerin karar verici tarafından kabul görmesi gerekli. O yüzden 
de sahiplenilmesi ihtiyacı doğuyor. Finansal risklerle karşılaşıldığında şirketler risklerle karşı-
laştıktan sonra veya karşılaştıkları esnada acaba nasıl çözüm bulabiliriz sorusunu kendilerine 
soruyorlar. Doların hareketli olduğu zamanlarda bu soruyla karşılaşıyoruz ve bu da doğal olarak 
tedbir mekanizmasının maliyetini yüksek seviyelere getiriyor. O yüzden ciddi bir politikayla bunun 
takip edilmesi işin maliyetini ve tedbir mekanizmasını doğru çalıştıracaktır. Vadeli işlemler, SWAP 
işlemleri ve opsiyon işlemleri de uygun çözümler. Vadeli işlemler, yani bu future adı altında ve 
kontratın niteliklerinin önceden belirlenmiş olduğu, özellikle organize piyasa içerisinde yani Bor-
sa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren kontratları üzerinden bir finansal risk yönetimi çalışması 
yapılabilir mi? Aslında bunun üzerine konuşmak istiyorum. Katılımcı bir piyasayla likiditenin oldu-
ğu bir finansal ortam yaratılmasına yardımcı olunması. Likiditeyle beraber aslında şirketler bunu 
portföy çeşitlendirme manasında da kullanabilir. Ürünler üzerinden ilerleyelim: türev pazarında 
gördüğümüz yaklaşık 40’a yakın enstrüman var. Bunların bir kısmı da yanlış hatırlamıyorsam 15 
Kasım’da işleme girdi. Bunlar paya dayalı türev ürünler. Diğer tarafa baktığımızda endeks türevle-
rinden bahsediyoruz. Bizim için yine önemli olan kısım döviz türevleri. Döviz türevlerinin özellikle 
yakın vadeli işlemlerde yüksek bir likiditesi var. Kıymetli madenler üzerine enstrümanlarımız var. 
Bunun gibi enstrümanlar her türlü risk yönetimi ve portföy çeşitlendirmesine yardımcı olacaktır.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Yani kur riskini yönetmek üzere, en çok gündemde olan risk türlerinden biri.

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
En gündemde olan ve her zaman konuştuğumuz aslında kur riski.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Ürünler var borsada da.

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Tabi ki. Özellikle dolar Türk Lirası kontratı, Euro Türk Lirası kontratı. Kontratlara yönelik çözüm 
arandığı noktada şirketlerle iletişim kuruyoruz. Fakat her iki tarafın da beklentisine yönelik çö-
züm çok makul ve optimum bir noktada olmalı. Forward işlemler genelde şirketlerin tercih ettiği 
işlem türleri oluyor çünkü ileriye yönelik finansal risklerini ikili anlaşmalarla rahatlıkla yönete-
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bildiklerini düşünüyorlar. Fakta bu sefer bizim vadeli tarafta sunabileceğimiz farklı alternatifler 
de biraz devre dışı kalmış oluyor. Yani bütün ürünlere gerekli azami hassasiyeti ve bakış açısını 
geliştirebilirsek hem borsa tarafında hem de aracı kurumlar tarafında fayda sağlanacağını düşü-
nüyorum.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Aslında bu anlamda belki hemen reel sektör temsilcilerimize dönmeliyiz. Sermaye piyasasında 
yer alan ürünlerin ne kadar farkındasınız? Ne kadar kullanıyorsunuz veya kullanabilirsiniz?

CEM AKAN:
Biz aslında kurduğumuz iş modeli nedeniyle ithalatımızı peşin yapıp ihracatımızı vadeli yaptığımız-
dan her zaman döviz olarak artı pozisyondayız. Dolayısıyla forward işlemi yaptığımızda ki kullandı-
ğımız tek türev ürün forward diyebilirim, döviz satıyoruz ileriye yönelik olarak ve bunun maliyeti de 
dövizin yabancı para birimlerindeki faiz maliyetlerinin düşük olması nedeniyle hayli düşük oluyor.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Daha fazla farkındalık yaratmaya ihtiyacımız var. Fidan Hamımın bu konuda hem ürünleri kullan-
ma hem tahvil ihracı nedeniyle belki biraz daha uygulama tecrübesi var.

FİDAN SEVİLMİŞ:
Biz aslında aktif olarak kullanıyoruz. Üretim tarafıyla başlayayım. Tofaş tarafında biz de senelik 
700-800 milyon euro long olan bir şirketiz. Yani genelde piyasada Euro satıcısıyız. Spotta işlem-
lerimiz çok yüksek ama tabi bunun yanında forward’ları da, opsiyonları kullanıyoruz. Forward’da 
günün sonunda TL faizli hangi parada işlem yapıyorsanız onun faizi arasındaki fark spot kurun 
üzerine ekleniyor. Eğer bundan başka bir beklentim varsa opsiyon işlemlerine giriyoruz ya da kal-
dıraçlı forward denilen ürünler var. Bana bugünden opsiyon primi veren ürünler var. Yani bir mik-
tar da kendi beklentimi içine katarak ilerideki satışlarımızı fiyatlıyoruz. Faiz SWAP’ından bahset-
miştim. Onu uzun vadeli borçlanmalarımızda oldukça yoğun kullanıyoruz. Finansman tarafında 
ihraçlarımız var. İhraçlarda çok yoğun kullanıyorduk. Çünkü düşünürseniz aslında bir finansman 
şirketinin piyasadaki rakibi bankalar. Ama bir finansman şirketinin piyasadaki finansman kaynağı 
da bankalar. Bu anlamda bizim finansman çeşitliliği elde etmemiz gerçekten çok önemli. Sermaye 
piyasaları borçlanmaları finansman şirketleri için çok değerli. Tahvil ve bono ihraçlarını biz yoğun 
olarak kullanıyoruz ama buradaki limitler daha yukarıda olmalı. Şirketlere daha çok ihraç imkânı 
tanınmalı. Bu pazarda daha iyi oyuncular olmalıyız. Değişken faizli tahvil ihraç ediyorsak yine tü-
rev ürünler piyasası yardımıyla o borçlanmamızı sabitleme yoluna gidiyoruz.

BANUHAN YÜRÜKOĞLU:
Biz VİOP’ta henüz işlem yapmadık. Daha çok uzun vadeli yapılandırılmış ürünler kullandık ama 
teminatlandırma sistemi vs. gibi yapıyı da öğrendik. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte vadelerin 
uygun olduğu çerçevede kullanıyor oluruz. Onun dışında TL kaynakları çeşitlendirmek için biz de 
ilk tahvil ihracımızı Eylül ayında yaptık. Piyasa orada değişken faiz üzerine bir spread’le ilerlemek 
istiyor. Biz iki yıl vadeli bir ihraç yaptık. Yani piyasada buna daha çok ilgi, iştah olması gerekiyor. 
Umarım süreç içerisinde daha fazla ihraçla TL kaynakları da çeşitlendirilmiş olur.
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DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Biz de Borsa İstanbul tarafında özellikle bu hedge enstrümanlarının çeşitlendirilmesi ve likiditele-
rinin artırılması yönünde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan pay türevlerinde hisse sayısı ya-
vaş yavaş artırılıyor. Endeks türevinde çok yakın zamanda seans saatlerini uzatıp akşam seansına 
başlıyoruz çünkü Borsa İstanbul’da biraz daha uluslararası bir yatırımcı profilimiz var. Halka açık 
hisse senetleri tarafında yaklaşık %65 yabancı ağırlığı var. Bunların çoğu dünyanın her tarafından 
kurumsal yatırımcılar. Ağırlıklı olarak Amerika, İngiltere gibi bir yabancı tabanına sahibiz. Likidi-
tesi yüksek bir pazar. Yurtdışı yatırımcılara biraz daha işlem imkânı sağlamak, likiditeyi artırmak 
için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. TLREF’le ilgili bir faiz çalışması yaptık. Bir benchmark oluştur-
maya çalışıyoruz. Bu benchmark faiz oluşturuldu. Bunun peşinden de kısa sürede bankalarımız 
tarafından 12 milyar lira gibi bu referans faize dayalı ihraç oldu. Öbür taraftan geçtiğimiz sene 
yine kur riskine ve bankaların likidite ihtiyacına yönelik olarak SWAP piyasasını açmıştık. Yine 
bu faiz riskinden korunmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. TLREF referans faize dayalı 
vadeli ürün açtık. Onun da bir yandan likiditesini artırmaya çalışıyoruz. 2020’de devreye girecek 
günlük bazlı döviz kontratı olacak. Günlük olarak settle edecek bir anlamda ama kapanmayacak. 
Kontratı dolar TL roll-over edebileceğimiz bir enstrüman geliyor. Bu yeni bir ürün. Bunu da kur 
riski anlamında önemsiyoruz. Bir yandan da dışarıdaki tezgâh üstü dediğimiz piyasayı yavaş yavaş 
borsaya çekmeye çalışıyoruz. Burada Takasbank önemli bir güvence. Takasbank’ın merkezi karşı 
taraf sıfatıyla güvence vererek standartlar oluşturması, şeffaflık altında bunları gerçekleştirmesi 
önemli. Özellikle faiz riski yönetmeye yönelik öngörülebilirliği artırmak için SWAP eğrisi oluştur-
mak önemli. Bunun bankaların bilanço yönetimini kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Yani 2020’de 
türev piyasalarda epey bir yeni ürün reel sektörümüzle de buluşuyor olacak.

Özel şirketlerin mali durumunu desteklemek için neler menkul kıymetleştirilir? Menkul kıymet-
leştirme sırasında nelere dikkat etmeli? Küçük yatırımcılar açısından durum nedir?

FİDAN SEVİLMİŞ:
Varlığa dayalı menkul kıymet olabilir mesela. Bu açıkçası bizim bir süredir üzerinde çalıştığımız 
bir şey. Bir de bizim gibi şirketlerde, yani tüketici finansmanı şirketlerinde tek işimiz herhangi 
bir işin finansmanı olduğu için biz bu işte gerçekten uzmanlaşmış durumdayız. Batık kredi oranı 
bankalara göre daha iyi olan ve daha iyi portföylere sahip olan şirketleriz. Bir süredir pratikte bu 
güçlü alacak portföyünü bir şekilde borçlanmada da bir imkân olarak kullanmanın peşindeyiz. 
Maalesef son dönemde olan dalgalanmalar bu çalışmaya birazcık ara vermemize neden oldu. 
Bunun bizim için güzel bir tarafı oldu çünkü bono-tahvil ihraç ederken özkaynaklarınızın belirli bir 
katıyla sınırlısınız ama menkul kıymetleştirme limit sıkıntılarını ortadan kaldırıyor. Burada akti-
finizin tümü emrinize amade. O anlamda da aslında iyi bir finansman kaynağı. Yatırımcı tarafında 
da bence çok güzel bir imkân. Yani sermaye piyasalarının gelişmesi hem biz ihraççı şirketler için 
hem de yatırımcılar için fevkalade önem taşıyor. Bir çeşitlilik sağlıyor ve bir Koç Grubu şirketine 
güvenle, rahatlıkla yatırım yapabiliyorsunuz. Gönül ister ki bir gün gerçekten tasarruflarımızın ya-
rısına yakınını bu piyasalarda işleme sokuyor olalım. Bu piyasalarda ikinci eller oluşsun, böylelik-
le aldığınız ürünü satma kaygınız olmasın. İyi getiriler elde edin ve az riskle yaşayın. Bu anlamda 
menkul kıymetleşme bizim tarafımızdan çok önemli.

BANUHAN YÜRÜKOĞLU:
Menkul kıymetleştirme ya da diğer sermaye piyasası araçları, mesela gayrimenkul yatırım fonları 
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bizim üzerinde çalıştığımız konular. Tabi ki bir zamanlama önemli. Ayrıca regülasyondan kaynak-
lanan bazı engeller oluyor.

DOÇ. DR. RECEP BİLDİK:
Türkiye’de hem likidite sağlama hem de finansman sağlama açısından kullanılmayan önemli 
bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Menkul kıymetleştirme gelecekte elde edilecek nakit 
akımının bugün finansman amacıyla kullanılmasını ifade ediyor. Şirketler için aslında krediye 
önemli bir alternatif. Bunun da reel sektör tarafından dikkate alınmasını tavsiye ediyoruz. Bir-
çok platformda da gündeme getiriyoruz.

Bir başka soruya geçeyim: Dünyada gittikçe önem kazanan çevresel-sosyal riskler. Bugün özel-
likle de genç nesil bu konuda çok daha duyarlı. Şirketler ürünleri hayvanlar üzerinde test ettiyse 
genç nesil o kozmetiği kullanmayabiliyor. Şirket çevreye zarar verdiyse işte o şirkette hakikaten 
değer kaybına neden olacak protestolar olabiliyor. Dolayısıyla bu çevresel riskler konusunda şir-
ketlerinizin politikaları ne? Bu konularda neler yapıyorsunuz? Borsa İstanbul’un böyle bir endek-
si de var biliyorsunuz. Sürdürülebilirlik raporlaması, değerlemesi yapan şirketlerimiz var. Aynı 
zamanda bir üst kademede de daha da geniş entegre raporlama var. Artık kurumsal yatırımcı-
lar dünyada bunlara çok önem atfediyor ve dünyanın en büyük fonları, Blackrock’tan Aberdeen’e, 
yatırım kararı alırken artık bu faktörlere, bu risklere de baktığını söylüyor. Bu çerçevede neler 
söylemek istersiniz?

CEM AKAN:
Faaliyet gösterdiğimiz sektör iklimlendirme sektörü. Dolayısıyla çevreyle birebir ilişkisi olan bir 
sektör. Çeşitli düzenlemeler ve Carrier’in yaptığı inovasyonlarla çevreye en az zararı verebilecek 
soğutucu gazları kullanmaya önem veriyoruz ve bu gazların mevzuatın öngördüğü tarihlerden ev-
vel kullanmaya özen gösteriyoruz. Aynı şey, ısıtmada da geçerli. Üst safhada Böyle bir duyarlılığı-
mız var.

FİDAN SEVİLMİŞ:
Bizim de burada farkındalığımız son derece yüksek. Açıkçası ismini duymuş olanlar olabilir: WCM 
diye üretim yapan şirketler arasında bir standart vardır. Bu Uzakdoğu kaynaklı ve dünya çapında 
kabul görmüş olan bir standarttır. Bizim %50 ortağımız Fiat’ın tüm fabrikaları da bu standarda 
göre denetimden geçer. Yanlış hatırlamıyorsam, Fiat’ın dünya çapında 171 yerde üretimi var. Bun-
ların içerisinde sadece 3 tanesi altın seviyede değerlendirilmiş. Bu da Tofaş fabrikası. Üçünden bir 
tanesi. Burada sadece üretim kaliteniz değil, işçi güvenliğiniz, çevreye karşı duyarlılığınız, bunla-
rın hepsi bütün standartlar tek bir potada değerlendirilir. Tofaş, genel olarak Koç Grubu gerçekten 
bu konuda hassasiyeti oldukça yüksek bir grup. Zaten borsadayız, halka açığız. Sürdürülebilirlik 
raporumuzu da çıkardık.

BANUHAN YÜRÜKOĞLU:
Bizde de sürdürülebilirlik ve çevre oldukça önemsenen konular. Burada ağırlıklı konu enerji ve-
rimliliği ve bu konudaki sertifikasyonlar. Sürdürülebilirlik anlamındaki diğer süreçlerimiz de de-
vam ediyor.
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EMİN ALPER KARAÇAR:
Teknoloji benim ana konum. Riski azaltmak için teknolojiyi dahil etmemiz gerekiyor. Benim genel 
yaklaşımım bu: Kararlarımızı alırken teknolojiyi daha nasıl efektif kullanacağız?

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Her iki tarafın da gelişimi açısından şirketlerin vadeli piyasalarda ve benzeri enstrümanlarla ilgili 
çözümlerini özel sektöre daha fazla anlatabilme şansının olması, özel sektörün de bu konuda daha 
talepkar olması ve optimum faydada buluşmaları gerektiğini düşünüyorum.
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İDİL DORSAN:
Finansal okuryazarlık, uzun yıllardır pek çok ülkenin ve pek çok paydaşın odak noktasında. Bu-
gün tüm dünyada finansal okuryazarlık temel bir hayat becerisi olarak kabul edilen bir yeti. Hem 
geleceği hem bugünü yönetmek için emeklilere, öğrencilere, ev hanımlarına, çalışanlara herkese 
gerekli. Biz de Visa olarak proje ortaklıklarımızla beraber Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
ve Habitat Derneğiyle beraber bundan 10 yıl önce tüketicilerin finansal bilincini artırmak ve bunun 
kolektif olarak da ekonominin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak üzere yola çıktık. 27 bankayı 
Visa çatısı altında temsil ediyoruz ve böylece projemiz sektörel bir seferberlik olarak hayata geçti 
diyebiliriz. Bundan 10 yıl önce 17 şehrimizde 60 gönüllüyle yola çıktık.  Zannediyorum o zaman 
gönüllülerin hepsinin isimlerini tek tek sayabiliyorduk. Bugün baktığımızda, ülkenin 81 ilinde 
yaklaşık 3 bin gönüllüden oluşan dev bir aileye dönüştük. 1,5 milyonu aşkın kişiye birebir, yüz 
yüze eğitimler verdik. En başta gençler ile yola çıkmıştık. Bugün o gençleri de segmente et-
tik. Lise öğrencilerine ayrı, üniversite öğrencilerine ayrı, genç profesyonellere ayrı içeriklerle 
ulaşıyoruz. Bunlara ilaveten çiftçilere, kadınlara, girişimcilere, mavi yakalı çalışanlara da fi-
nansal okuryazarlık eğitimleri veriyoruz. Paramı Yönetebiliyorum’ un proje paydaşlarıyla bera-

PANEL 9: PARAMI YÖNETEBİLİYORUM 
19 Kasım 2019

SPONSORLUĞUNDA
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ber bu proje üzerinden finansal okuryazarlık alanında yapılan çalışmaları farklı açılardan yarattığı 
etkilerle beraber değerlendireceğiz. Önce eğitmenler ve eğitime katılanlarda sosyal etkiye baka-
cağız. Daha sonra sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkısını ve bu amaçlara ulaşmada etkisini 
gözeteceğiz. Son olarak da eğitimlerin, eğitim alan kişilerin finansal bilgi düzeyinde yarattığı artış 
ve davranışlarda yarattığı değişime bakacağız. 

SEZAİ HAZIR:
Habitat 2020’de 25. yılını kutluyor. 25 yıllık bir kuruluşuz ve 25 yıl önce yola çıktığımız zaman 
belki bir bilinmezliğe doğru yol almıştık. O zamanlar ben bir mühendistim. Ne iş yapıyorsun diye 
sorduklarında anlatamıyordum. 10 yıl sonra ne iş yaptığımı anneme anlatabildim. Çünkü sivil top-
lumda çalışmak ve sivil toplumda profesyonel bir iş yapmak konusu, Türkiye’de biraz sıkıntılı ve 
sorunlu bir alandı. Ama bugün yılda 30 bin gönüllü başvurusunun geldiği, 56 profesyonelin ça-
lıştığı bir kurumdan bahsediyoruz. Bu 25 yıllık süre içerisinde Türkiye’de ve biz de birçok şey 
değişti.  Artık sivil toplum kariyer yapılan yeni bir alan olarak değerlendiriliyor.

21. yüzyılın Robin Hood’ları olarak kendimizi görüyoruz. Yani zenginden alıp aslında yoksulla pay-
laşıyoruz.  Para paylaşmıyoruz belki ama eğitim içeriklerini, know-how’ları paylaşıp onların ka-
pasitelerini geliştiriyoruz. Habitat’ın ilk kuruluşunda Birleşmiş Milletler kalkınma programı da 
kurucu ve önemli ortaklardan biri olarak yer aldı. Visa’yla bizi buluşturan Birleşmiş Milletler oldu. 

Türkiye’de insanların gönüllü potansiyeli çok yüksek. Biz gönüllülüğü ve gönlünce çalışmayı 
çok karıştıran bir toplumuz. Gönüllülük, gönlünce çalışmak demek değildir, gönüllülük ciddi 
bir sorumluluktur. Aslında hiçbir baskı altında kalmadan başkasının iradesi olmadan kendi 
kararıyla, imkanlarını toplumun diğer kesimiyle paylaşması demektir. 

Bugün geldiğimiz noktada sayısal verilere baktığımız zaman da hakikaten yılda 3 binden fazla 
şu an aktif gönüllümüz mevcut. Bu olay Türkiye’nin en büyük gönüllü hareketine dönüştü. Eski-
den uluslararası ortaklıklarımızla bir araya geldiğimizde hep şunu söylüyorlardı. Gönüllülere 
para veriyor musunuz? Biz de paradan daha kıymetli bir şey veriyoruz diye cevap veriyorduk. 
Birincisi pozitif bir değer katıyoruz. Gönüllü, gönüllü çalışmaya katıldığı zaman aslında kendi 
farkındalığını görüyor, yeteneklerini keşfediyor, geleceğe yönelik planlamada hayal kurması-
nın yolunu açıyor. Ben hep çalışmalara katılırken de şunu söylüyorum. Hayali olmayan bir ki-
şinin gönüllü çalışmalara katılması uzun süreli olmaz. Bu iş hayali olanların yapması gereken 
bir iştir. Hayali olan insanların doğru basamakları bulabilmesinin en temel yollarından biri, 
gönüllü çalışmalarda yer almasıdır. 1,5 milyon insana yüz yüze eğitim verecek bir gönüllü hare-
ketini organize etmek ve 10 yıldır insanların hala o gönül bağlarının devam etmesi bizim için çok 
önemli bir şey. 25 yıl önce gönüllü olan arkadaşların büyük bir kısmı şu an kamuda, özel sektörde 
veya uluslararası kuruluşlarda gönüllülüğünü devam ettiriyor. Aslında bunu kendi hayatlarına po-
zitif bir değer yaratmış olmasından dolayı devam ettiriyorlar diye düşünüyorum.

Doğru kararlar alabilirsiniz. Çok güzel fonlar ve kaynaklar da oluşturabilirsiniz fakat doğru kitle-
ye, doğru insanlarla ulaşma stratejisini geliştiremezseniz bu hiçbir şey ifade etmez. Türkiye’de 
uluslararası düzeyde de ortak çalışıyoruz. Uluslararası birçok networkün de üyesiyiz. Projemizin 
temel başarısı özel sektör, sivil toplum, uluslararası kuruluşlar ve kamuyla doğru bir ortaklık 
kurmaktan geçiyor. Aslında bir anlamıyla yetkinliklerimizi ve kaynaklarımızı ortak bir havuzda 
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birleştirdik. Böylelikle kaynak israfını bir tarafa attık. Kaynak israfı sadece finansal kaynak değil, 
insan gücü de aslında. Çünkü sınırlı insan gücü kaynağımız var. 

Ortaklarımız arasında önemli bir sinerji oluşturduk. Çünkü ortaklıklarda sinerji oluşmazsa, kar-
şı tarafa bunu pozitif yönde aktarmanın sıkıntılı olduğuna inananlardanım. Önce ben o enerjiyi 
hissetmeliyim ki bir proje 11 yıl devam etsin. Ortaklar arasındaki ilişkinin sürdürülebilir iliş-
kiye dönüşmesinin altında yatan temel şeyi sinerji oluşturuyor. Üçüncü bir şey, artık zamana 
ve mekâna dayalı olmayan yeni bir eğitim öğretim modelini geliştirdik. Burada hoca ve öğrenci 
ilişkisinin bir tarafa bırakıldığı aslında insanların birbirleriyle deneyimlerini paylaşabileceği bir 
ortam yaratıyoruz. Mesela çiftçilikle ilgili bir eğitimi o kişiye bir çiftçi verirse daha doğru olur çün-
kü onun dilini, onun sorununu en iyi o anlar. Biz bilgiyi geçmişte sadece üniversite mezunları vere-
bilir algısıyla hep hareket ettik. Halbuki biz burada konuyu basitleştirdik. Bütçe yönetimi, herkesin 
yapabileceği bir şey. Aslında hepimiz yönetiyoruz. Çünkü bu ülkenin yüzde 80’i yoksulluk sınırları 
altında yaşıyor ve zaten bir bütçe yönetiyor. Bütçe yönetimini birtakım kavramsal boyutlarla ver-
meye çalışıyoruz. Onun için doğru bir hedef kitle seçimi buradan başladı. Peyderpey genişletildi, 
ihtiyaç geliştikçe bizde gönüllerle birlikte içerikleri yeniledik.

Gönüllü sadece orada alınan birtakım kararları uygulayan kişi değildir. Aynı zamanda programın 
geliştirilmesinde, uygulamasında da söz sahibi durumunda olan kişidir. Bu anlamıyla aidiyetini 
projeye dahil ettiğimizden dolayı bir kartopu gibi gönüllülük olayı gelişerek büyüdü ve Türkiye’nin 
en büyük gönüllü hareketine dönüştü. 

10 yıl gibi bir süre içinde 3 bin aktif gönüllüyle 1,5 milyon insana ulaşarak ve uzun bir sürede 
devam ederek büyümesini sinerjinin yaratmış olduğu bir sonuç olarak değerlendiriyorum.

Bunun yanı sıra gönüllüler uluslararası kuruluşlarla tanışıyor, yurtdışına gidiyor, başka şehirde-
ki insanlarla bir network oluşturuyor. Dünyada en önemli değer ve en önemli sermaye sosyal 
networklerdir. Önyargılarımızı kırdık. Hayatımızda belki ilk defa öteki olarak gördüğümüz bir 
insanla ortak bir paydada bir araya gelip ortak bir faaliyet yaptık ve ötekileşmeyi ortadan kaldır-
dık. Birlikte aslında aynı amaçlar için birçok şey yapabileceğimizi gördük. Bunları gördükçe ben 
hep şunu anlatıyorum. “Bizi anlamak için bizim bir etkinliğimize katılmalısınız çünkü anlattığımız 
zaman inanmadığınız bir ortam tasavvur ediyorsunuz”. Türkiye’nin, bütün farklılıklarını kavga et-
meden bir amaç için yola çıktığını gördüğünüz zaman bu herkesi motive ediyor. Hepimizin böyle 
alanlara ihtiyacı var diye düşünüyorum.

İDİL DORSAN:
Bu proje gerçekten yapısıyla, diğer kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden farklı kılan bir iş 
birliğinde yürüyor. Biraz bunu değerlendirir misiniz?

HANSIN DOĞAN:
Bu projeyi farklı kılan inanılmaz bir gönüllülük hareketi var. 10 yıllık bir iş birliği ortamında bu 
uygulama içindeyiz. Bu kadar uzun bir süre böyle bir ortaklığın devam ediyor olması bile bir ba-
şarıdır. Biz güçlenerek, büyüyerek, değişik segmentlere girerek bu ortaklığı başarıyla keyifli bir 
şekilde yürüttük. Ortaklık deyince biraz daha açmak gerekiyor. Proje görsellerinde Habitat, Visa ve 
UNDP olarak üç ortağı görüyoruz. Bundan çok daha fazlası var. Tipik bir kurumsal sosyal sorum-
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luluk projesine bakacak olursak, bu kadar geniş bir ortaklık yapısını görmüyoruz. Özel sektörün 
kalkınmadaki rolü çok önemli. Sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna başından itibaren baktığımız 
zaman neredeyse artık kamudan çıkıp özel sektöre doğru kaydığını görüyoruz. Belki de gelecekte 
kalkınmanın ana aktörü özel sektör olacak. Özel sektör faaliyetleriyle, iş modelleriyle, hedef 
kitlesine, müşterilerine, müşteriyi nasıl seçtiğine, onlara nasıl ulaştığına, nasıl bir fiyattan ne 
tür ürünleri, hizmetleri sağlayarak hayatlarını kolaylaştırdığına ilişkin kalkınmanın ana belir-
leyici unsurları olacak.

Geçtiğimiz 20 yıl içinde kurumsal sosyal sorumluluk en ilkel halinden başladı ve giderek güçlendi. 
Şu anda tartışılan konu, özel sektör şirket olarak tek başına bir para transferi yoluyla iş yaptıracak 
veya birtakım küçük projelerle şirkete itibar kazandıracak türden projelerin kalkınma meselesini 
çözmediğini görüyoruz. Şirketlerin özellikle yönetim kadrosu kurumsal sosyal sorumluluğun ne 
olması gerektiğini o tür çalışmalarla öğrendi. Kalkınma dediğimiz zaman, sürdürülebilir kalkınma 
konuları birçok paydaşı bir araya getiren disiplinli konulardır. 

Ne kadar iş birliği yaptım ne kadar başkalarıyla çalıştım, bu soruyu da soruyor olması lazım. 
Geleceğin kurumsal sosyal sorumluluk politikaları biraz bu eksende şekillenecek. Hatta o amaç 
için Türkiye’de başlattığımız Hedefler İçin İş Dünyası Platformu diye öncü bir program da var. Bu 
konu geleceğin konusu. Yani kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) sonrası ne olacak, bizi ne bekliyor 
biz bunu 10 yıl önce kurgulamışız. Bu proje elimizde neyin olması gerektiğini anlatmamız için de 
iyi bir somut bir örnek. Çünkü bu üç ortaklığın ötesinde, Visa’nın koordinasyonu altında her yıl 
ilerlemenin paylaşıldığı ve teknik veri girişlerinin alındığı 27 tane bankanın finansal katkısının da 
olduğu bir süreç.

Visa’nın yönetim kurulu bünyesinde ve koordinasyonu altında bu düzenli olarak her yıl tekrarla-
nıyor. Tabi ki bankaların ilgisini çekecek, onları da besleyecek türden gelişmeler oluyor. Bu aynı 
zamanda sektörel bir birlik hareketi ve 10 yıldır bankacılık sektöründe bu birliği sağlamış du-
rumdayız. Keşke diğer sektörlerde de benzer uygulamaları yapabiliyor olsak. Her bir banka kendi 
başına bunu yapabilir. Sonuçta finansal okuryazarlık, bireylerin finansal ürün ve araçlardan çok 
sağlıklı ve doğru bir şekilde yararlanıp, kendini güçlendirmesi demek. Kendine zarar vermesi, 
tehlikeli bir yere doğru borçlanması, borçlarıyla tıkanması, hayatını yaşamını refahını geriletecek 
şekilde kullanması demek değildir. İş kurmak için, işimizi büyütmek için, bir eğitim ihtiyacımızı 
karşılamak için finansal ürün ve araçlara ihtiyacımız var. Bir banka tek başına bunu müşterisine 
veya potansiyel pazarına dönük yapabilirdi fakat rekabetçi bir piyasada maalesef işler istenildiği 
gibi gitmiyor. Müşteri nezdinde de bir şüphecilik oluşuyor. Toplum güçlendikçe finansal ürünleri de 
daha sağlıklı kullanacak, tasarrufunu da daha doğru yapacak.

Bir de yerel ortaklıklar çok önemli. Habitat’ın içinde yüzlerce yerelde, sivil toplum kuruluşları, 
belediyeler, kamu idareleri üniversiteler gibi birçok iş birlikleri oluşturulmuş durumda. Yerelde 
ve her ilde kurulmuş olan iş birlikleri, kurumsal gönüllülük hareketidir ve bu proje onu da başar-
mıştır.

Dünyanın kalkınma sorunlarının 15 yıllık bir dönem için planlandığı bir çalışma bu. İlki binyıl kal-
kınma hedefleriydi, 2000 ile 2015 yılları arasında bir dönemde uygulandı. O zaman çok bilinmiyor-
du. Bir de kapsamı daha dardı, 8 tane hedeften oluşuyordu. Şimdi 2016-2030 yılları arasında yeni 
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bir dönemin içindeyiz ve bu daha çok biliniyor. Sadece sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları 
değil, özel sektörün de çalışmalarını bu amaçlarla ilişkilendirdiğini görüyoruz. Bu konuda hatta 
sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilişkilendirildiğini anlatan raporlar üretmeye başlayanlar var. 
Bunun da mekanizmasını kuruyoruz şu anda. Sürdürülebilir kalkınma amaçları küresel demiş-
tim. 193 tane ülke altına imza attı. Türkiye de dahil olmak üzere ve bu ülkeler gelişmelerini 
raporluyor. Mesela Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bu ulusal ra-
porun ikincisini yayınladı. Bu raporlarda her ülke kendi ülkesinde 17 amaç için ne yaptı, nasıl 
bir ilerleme kat etti onu anlatıyor. O nedenle kalkınma amaçlı yürütülen bütün projelerin iliş-
kilendirilmesi, bu dataya ulaşmayı kolaylaştırıyor. Bu proje de başından beri zaten o ilişkileri 
kurmuş durumda.

Bu projedeki hedef yoksulluk ve mücadeleyle ilgilidir. Finansal okuryazarlık bir yerde aslında eko-
nomik durumunuzu güçlendiren bir çabadır. Sorumlu tüketimle ilgili bir hedef var, aynı şekilde biz 
eğitimlerde sorumlu tüketimi anlatıyoruz. Tüketmeden önce düşünmeyi, gerçekten ihtiyaç olup 
olmadığını anlatıyoruz. Bu eğitim dezavantajlı kesime, parası olmayana bile götürülüyor.  Genç 
yaşlarda başlaması gereken bir eğitim, dezavantajlı kesime gittiği için eşitlikle ilgili amaca 
da ulaşıyor. Kadın erkek eşitliği, sonuna kadar başarılmış durumda, hatta bunun yüzde 51’ini 
kadınlar oluşturuyor. Gönüllülerde de çalışanlarda da bu durum böyle. Kadın erkek eşitliğine çok 
dikkat ediliyor 

PROF. DR. EMRE ERDOĞAN:
Bu proje için 10 yıldır etki ölçümünü yapıyoruz. Burada bir şeyi belirtmek lazım, biz bağımsız ola-
rak ölçüyoruz, yani Habitat’la değil, Visa tarafında yer alıyoruz. Bunun da önemli bir şey olduğunu 
düşünüyorum. Bağımsız ölçümleme çok yaygın değil. İki tür ölçümümüz var aslında, bir tanesi 
kısa vadeli ölçüm, bir tanesi uzun vadeli ölçüm. Kısa vadeli ölçüm dediğimiz şey, eğitimlerin he-
men etkisini ölçmeye çalışan bir şey. İlk aşamada uygulama öncesinde bir anket var o uygulanıyor. 
Daha sonra iki ay kadar bir süre sonra biz bunu katılımcıların bir kısmına eriştiriyoruz ve bir son 
test yapıyoruz. Yaklaşık 12 bin kadar formun içerisinden 1500’üne yeniden erişmeye çalışıyoruz. 
Burada kısa vadeli yani iki aylık bir etkiyi ölçüyoruz. Bir de uzun vadeli var, o biraz daha zor oluyor. 
Bunu iki defa gerçekleştirdik, ikincisi yeni bitti. Burada son 4 yılda bu eğitimlere katılmış olanlara 
geri dönüş yapıyoruz ve onlara bazı sorular soruyoruz. Burada yaratılan etkiyi görmek için de aynı 
zamanda eşdeğer kitle dediğimiz yaş, cinsiyet, eğitim, çalışma durumu gibi faktörlerle benzeyen 
bir kesimle de görüşüyoruz ki aradaki farkları görebilelim. Beklentimiz ön testle son test ara-
sında bir fark olması yönünde. Bizim kontrol grubu dediğimiz uzun vadeli ölçümde Visa grubu ve 
Paramı Yönetebiliyorum grubu arasında da bir fark olmasını bekliyoruz.

Son bir yıl içerisinde eşdeğer kitle dediğimiz gençlerin yüzde 30’u bazı faturalarını ödeyeme-
miş. Bu Paramı Yönetebiliyorum eğitimine katılanlarda yüzde 12. Yüzde 30’a karşı yüzde 12’lik 
yaklaşık üçte biri oranına gitmiş. Faturalarını düzenli ödeyebilenlerin oranı eşdeğer kesimde 
yüzde 51, Paramı Yönetebiliyorum eğitimine katılmış olanlarda yüzde 85. Büyük bir oranda 
faturalar ödenebiliyor. Tasarruf yapabiliyor musunuz diye sorduğumuzda, eşdeğer kitlenin sa-
dece dörtte biri tasarruf yaparken, Paramı Yönetebiliyorum eğitimine katılmış olanlar yüzde 60 
düzeyinde tasarruf yapabiliyor. Bu bizim ilk gördüklerimiz. Bunun son 4 yılda eğitime katılanlar 
olduğunu gösterelim. Biz aslında 4 alanda ölçüyoruz. Bunlardan bir tanesi davranışsal, insanla-
rın davranış değişikliği bekliyoruz. İkinci olarak algısal, yani sübjektif olarak kendilerine dair 
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algılarının değişmesini bekliyoruz. Üçüncü olarak objektif olarak bazı bilgilerin değişmesini 
bekliyoruz. Dördüncü olarak eğitimden memnun kalmalarını bekliyoruz. Çok vakit almadan bir 
iki rakamı özetleyeyim. Bütçe yapanların oranı eşdeğer kesimde yüzde 56’yken, Paramı Yöne-
tebiliyorum’ da yüzde 70, yaklaşık 15 puan fark var. Yaptıkları bütçeye sadık kalanların oranı 
yüzde 55’ken, Paramı Yönetebiliyorum’ da bu yüzde 88’e yükselmiş. Hemen burada bir ön test 
son test rakamı vereyim. Eğitime katılmadan önce sadece yüzde 20’si bütçe yaptığını söylerken, 
eğitim sonrasında bu oran yüzde 41’e yükselmiş, yaklaşık iki katına çıkmış. Paramı Yönetebili-
yorum eğitimine katılmış olan gençler yüzde 92 oranında planladıkları harcamayla yaptıklarını 
karşılaştırıyorlar. Bu diğer gençlerde üçte iki oranında. Eğitim sonrasında harcamaların hesa-
bını yapanların oranı yüzde 16’dan yüzde 40’a kadar yükselmiş. Bütün bunlar davranışsal olarak 
değişimin olduğunu gösteriyor. Faturaların ödenmesi üzerinde de beklediğimiz en somut şey bu. 

Sübjektif bilgi düzeyi, eşdeğer kitlede yüzde 62’yken, Paramı Yönetebiliyorum’ da yüzde 78 
oranında. Yani yaklaşık yüzde 80’i kendilerini parasal konularda bilgili hissediyorlar. Parasal 
konularda hane halkı harcamaları konusunda bilgili olanların oranı, Paramı Yönetebiliyorum 
eğitimine katılanlarda yüzde 90, diğer gençlerde yüzde 67. Genç dediğimiz zaman 18-29 yaş ol-
duğunu hatırlatayım. Objektif olarak bilgi düzeylerinde bir değişim var mı, biz bunu çok önemsiyo-
ruz ve çok fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Mesela birikimden ne anlıyoruz? Biri-
kim kavramını doğru olarak söyleyenlerin oranı, gençlerde yüzde 37, Paramı Yönetebiliyorum’ 
da 4 sene sonra yüzde 56 oranına geliyor. Diyelim ki bir bankaya para yatırmışsınız ve o parayı 
unutmuşsunuz, beş yıl sonra yatırdığınız 100 TL’nin 110 TL olduğunu görüyorsunuz. Tasarrufunuz 
yıllık ne kadar kazanmıştır? Bu çok karmaşık bir bileşik faiz sorusu ama bizim beklediğimiz tek 
şey, yüzde 2’den az dediğimizde bunun Paramı Yönetebiliyorum eğitimine katılanlarda daha fazla 
olduğunu görmek. Faiz oranı enflasyon oranından büyük ise yatırımınız gerçek bir gelir kazanı-
yor demektir. Bunu doğru olarak yanıtlayanların oranı yüzde 12 iken, eğitim sonrasında yüzde 
48’e çıkmış. Eğitimlerden memnun kaldınız mı diye sorduğumuz zaman buna yaklaşık yüzde 94’ü 
eğitimlerden memnun kaldım şeklinde cevap veriyor. Eğitimler etkili mi oldu mu diye sorduğumuz 
zaman yaklaşık yüzde 86’sı eğitimlerin etkili olduğunu düşünüyor.

Peki, eğitimleri tavsiye eder misiniz dediğimizde de yüzde 94’ü eğitimleri tavsiye ediyor. Yani bütün 
bunlara baktığımız zaman gençlerin yaşamında somut olarak bazı şeylerin değiştiğini görüyoruz. 
Bütçe yapmak gibi, faturalarını rahatlıkla ödeyebilme gibi objektif ve sübjektif olarak bilgi düzeyle-
rinin arttığını görüyoruz. Ve son olarak bunu arkadaşlarına tavsiye ettiğini görüyoruz ki en önemli 
kriterlerden biri de bu.

ALİ RIZA DURGUN:
Ben çocukluğumdan beri hep köyde, kırsaldaki insanların geri planda kaldığını gördüm. Araştır-
malarım sonrasında Habitat’ın çiftçilere yönelik eğitimlerini gördüm. Çiftçi kelimesini bile duymak 
beni etkiledi. Eğitimlere katıldım, ardından bunu kendi hayatımda uygulamaya başladım. Çiftçile-
rimiz maalesef eğitimlerde anlatsak da bir örnek görmek istiyor. Ben de Habitat’ın gönüllüsü ola-
rak iyi bir örnek oldum. Amacım önce köyümde ve ailemde bunu başlatmaktı. Çevre köylerimizde 
gönüllü arkadaşlar buldum, onların aracılığıyla bunu geliştirmeye çalıştık. Çok güzel etkisi oldu.  
Bir dönüşüm var, bugünkü gündemimiz de bu zaten. Dünya’da ve Türkiye’de hayvancılık ve tarım 
da bir dönüşüm yaşıyoruz. Para kazanıyoruz, elimize para geçiyor ama bunun farkında değiliz. Bu 
süreci çiftçilerimiz yönetemiyor. Ben de bu noktada bu eksikliği gördüm. İnsanlara finansal bilinç 
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noktasında bir katkı sunmaya çalışıyorum. Eğitim verdiğim köylerde bunun geri dönüşleri de oldu. 
Çiftçilerimize sorduğum bir soru var. Borcu olan var mı, borcu olmayan var mı? Bunu kayıt altına 
alan var mı ya da not tutan? Cevap maalesef yok. 

Eğitimlerde aslında çok farklı şeyler söylemedim ama bir farkındalık oluştu. O günden sonra def-
ter tutan çiftçilerimiz oldu. Ektiğim üründen kar mı ediyorum, zarar mı ediyorum artık kendim 
değerlendirebiliyorum diye güzel dönüşlerde oldu. Bu da beni bir çiftçi olarak çok mutlu ediyor. 
Çiftçilik Dünya’ da ve Türkiye’de çok önemli bir sektör haline gelecek. Bunun farkındayız ve ken-
dimizi geliştirmemiz lazım. Bu noktada da bizim eğitimlerimizin faydası olacağını düşünüyorum.

ERCAN TURCİHAN:
Ben Sakarya Üniversitesi çalışma ekonomisi bölümünde şu an yüksek lisans öğrencisiyim. Habi-
tat’la tanışmama da vesile olan Sakarya Üniversitesi oldu. 2016 yılında Habitat’ın Paramı Yönete-
biliyorum eğitimi benim için hayatımda bir şeyleri değiştirmek, hayallerime adımlar atmak için gü-
zel bir başlangıç oldu. Her üniversite öğrencisinin bir hayali vardır, yurtdışına çıkmak, öğrenciyken 
bunu tatmak. Ben de çok istekliydim. Sezai Bey’ in de söylediği gibi bir hayalim vardı ve bunun için 
bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri dönüştürmek zorundaydım. Önce paradan başlamayı düşün-
düm. Çünkü insanların gerçekten hedeflerine ulaşması için yönlendirecek en büyük şey paraydı. 
Bu noktada Paramı Yönetebiliyorum eğitimiyle kendime bir farkındalık oluşturmak istedim. Bunu 
da oluşturduğuma inanıyorum.

Eğitimde çok yanlış bildiğim şeylerin doğrularını öğrendim ve bunları düzelterek parayı biriktirme-
ye başladım. Benim hayatımda çok şey değişti, yurtdışına çıkmak istiyordum. Tüm arkadaşlarımla 
bunu konuştuğumda, onlara anlattığımda onların gözünde zor, benim gözümde aslında çok basitti. 
Bu eğitim sayesinde her ay öğrenci bursunun belli bir miktarını biriktirerek hayallerime ulaşmayı 
hedefledim. Çevremde çok değişik tepkiler oldu. Mesela çevremdeki tüm arkadaşlar hadi Ercan 
burs parasını aldık pizza yemeye gidelim diyordu. Bende, evet pizzayı çok seviyorum ama benim 
daha farklı düşüncelerim var ben pizzayı Roma’da yemek istiyorum diyordum. Aradan 10 ay geçti, 
arkadaşlarım her ay burs paralarıyla pizza yediler. 10 ayın sonunda hayatımda ilk defa uçağa İs-
tanbul Roma uçuşunda bindim. Sıfır İngilizcem, sonsuz özgüvenimle ve kendimi gerçekleştirme-
nin verdiği hazla hayallerime ulaştığım pizzayı yedim. O arkadaşlarımın hepsi o yedikleri pizzayı 
unuttular ama ben gerçekten üç sene önce yediğim pizzayı sanırım ömrüm boyunca anlatacağım. 
Habitat bana bunları kattı, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. 

SEZAİ HAZIR:
Bir kişinin araştırıp gönüllü olmaya karar verdiği andan itibaren aslında eğitimin kendisi başlıyor. 
İlk defa uçağa binen, ilk defa şehrinin dışına çıkan, ilk defa başka bir ildeki bir insanla bir araya 
gelen, ilk defa bir otelde kalan veya ilk defa tek başına yolculuk yapan o kadar çok insanla karşı-
laştım ki. Şimdi bunların hepsini böyle değerlendirdiğiniz zaman, aslında gönüllüye ne katıyor di-
yoruz ya, gönüllünün hayatına o kadar çok şey katıyor ki sadece onun hayatına katmıyor, bizi disip-
line ediyor. Ben İstanbul’da büyüdüm, İstanbul’da okudum. İyi bir eğitim aldık. Yurtdışına gitmek, 
burada etkinliklere katılmak bizim için çok daha kolaydı. Onun için belki bu bizim için çok şey ifade 
etmiyor. Gökçeada’da bir yaz okulu yaptığımız zaman, bir arkadaş yanımıza geldi ve dedi ki; size 
hep dua ediyorum çünkü tek hayalim deniz görmekti dedi. Ben denizin içinde büyüdüm. Benim 
için belki bir şey ifade etmiyordu ama o insanlar için çok şey ifade ediyordu. İşte bu gönüllülük, 
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aslında onları motive eden, ilk defa hayallerini yaşayabileceği bir yolculuğa çıkmalarını sağlayan 
bir olay. Bu bizim için çok kıymetli. Yoksa biz burada bir akademik eğitim vermiyoruz, bir finansçı 
yetiştirmiyoruz. Farklı eğitim yolculukları, insanları motive ediyor.

ALİ RIZA DURGUN:
Kooperatifleşme olmadığı sürece çiftçiliğin yavaş yavaş biteceğini düşünüyorum. Bu alanda da 
bazı çalışmalar yürütmekteyiz. Mutlaka birleşmemiz lazım yani, güçlerimizi birleştirmemiz ge-
rekiyor.

İDİL DORSAN:
Bizi burada 6 kişi görüyorsunuz ama çok büyük bir aileyi temsilen konuşuyoruz. Aslında bütün 
alkışlar, biraz Ercan’ın, biraz Ali Rıza’nın ve arkadaki o dev ekibin bugün yarattıklarına.

SEZAİ HAZIR:
Evet dediğin çok doğru, dev bir ekip, dev bir motivasyon. Ben hayatı sahadan geçen bir insanım. Dün 
gece saat 01.30’da Mersin’den geldim, bugün akşam Ordu’ya gidiyorum ve bu beni inanılmaz moti-
ve ediyor. Biz İstanbullularda genelde şöyle bir şey var, herkesi eğitmeye gidiyoruz. Ben de diyorum 
ki herkesi eğitmekten vazgeçin, biraz kendinizi eğitmeye açık hale gelirseniz çok şey öğrenirsiniz. 
Hakikaten Anadolu’da ve sahada o kadar çok şey öğreniyoruz ki biraz kendimizi başkalarını eğit-
mek üzerine kurgulamaktan vazgeçip, biz ne öğrenebiliriz, biz kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye 
açık olmamız gerekiyor. Biz burada yaklaşık 10 yıldan beri beraber çalışıyoruz. Akademisyenlere 
de aynı şeyi söylüyorum. Eski yüzyıldan kalma kitaplara bakarak insanları eğitmenin dönemi bit-
ti. Çünkü o bilgiyi artık herkes her yerde alıyor. Bilgi yükleme dönemi bitti. Artık insanlara yeni 
yetkinliklerin kazandırılması için ortam yaratma dönemi. Onun için gönüllü hareketine, geleceğe 
yönelik meslekler ne olacaksa, ona yönelik yeni yetkinlikleri kazandırdığımız bir alan yaratıyoruz. 

Sadece bir finansal okuryazarlık farkındalığının çok daha ötesinde yeni yetkinlikler, takım çalış-
ması, liderlik, sorun çözme tekniklerini de öğrenerek kapasitelerini de geliştiriyor. En önemlisi 
hayal kuruyor çünkü bu ülkenin gençlerinin büyük oranda hayalleri ölmüş. Bu hayalleri bizim 
diriltmemiz lazım. Hayalleri ölen bir toplumun gelecek şansı yok diye düşünüyorum. Aslında bu iş 
birer umut, birer ışık ama bunun gibi binlercesi var. Böyle bir fırsatı bizlere yarattıkları için ortak-
lara çok teşekkür ediyorum.
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TARKAN MANER:
Bugün size kısaca son 30 senede ne yaptığımı anlatacağım ve bu konuyu dönüşüm sektörüne bağ-
lamaya çalışacağım.

1990 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne yüksek lisansa gittim. 
Texas’ta 100 bin kişinin yaşadığı ufak bir şehrde Midwestern State Üniversitesinde yüksek lisan-
sımı tamamladım. Bu şehirde başka bir Türk yoktu ve Keymart denen bir süpermarkette çalıştım, 
müşteri hizmetler konusunda tecrübe kazandım. Aslında geri dönmeyi planlıyordum. Mezun olun-
ca, American Express şirketinde finansal analist olarak işe başladım, ancak ikinci günü şirkette, 
Amerika’da iş izni olmadığım için işten çıkartıldım. Bunun üzerine yeşil karta başvurdu, aynı za-
manda hâlâ Keymart’ta çalışıyorum. Yeşil kart çıktı ve Starrings Software adlı, ana bilgisayar ya-
zılımları (mainframe software) satan, bir şirkette ürün yöneticisi olarak işe girdim. Şirket yazılım 
ve ana bilgisayar alanında en büyük yazılım şirketlerinden biriydi. Şirketin yazdığı yazılım; sadece 
ana bilgisayarlar üzerine yazılan yazılımlardan biri, sistemleri yöneten, sistemlere güvenlik sağ-
layan çok eski bir sistemdi.

O dönemde (90’ların başı) ana amacım en hızlı büyüye e-ticareten alanına kaymaktı. O dönem 
Uygulama Hizmeti Sağlayıcı (application service provider- APS) patladığı dönemdi. Şirkette ürünü-
mün olduğu bölümü halka arz etmeye karar verdik, çok büyük halka arz oldu. Bizim ürünümüz, 
bütün bankaların ve merkez bankasının kullandığı bir sistemdi. Bu ürün ile büyük bir veriyi bir 
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sistemden başka bir sisteme transfer ederek (electronic file transfer-EFT) milyonlarca dolar 
lisans ücreti alıyorduk. Aslında şu anda EFT hiçbir maliyeti olmayan bir uygulama. O zaman ise 
Citibank’a, Deutcshe Bank’a, J.P.Morgan’a onlarca milyon dolara satılabiliyordu. Hem satışlarla 
hem de halka arzlarla çok büyük para kazandık. Bunun üzerine mühendisler, pazarlamacılar ve 
yazılımcılarla bir araya gelip yeni bir şirket kurmaya karar verdik. Bu işe girenler 23-24 yaşında.

Ardından, İki Hintli arkadaşımla karar şirket kurmaya karar verdik. Ancak yeni şirket kuracak ka-
dar akıllı olmadığı için başka bir şirketi satın almaya karar verdik. Teknoloji sempozyumlarından 
birinde tanıştığımız kişinin şirketi yaklaşık 300 bin dolar ciro yapıyordu. Biz de şirketi 1 milyon 
dolara satın almaya karar verdik. 3 kişinin çalıştığı şirketin ismi CQ Navigator’dı. Şirket veritaban-
larını uyumlaştırıcı (database tuning) yazılım üretiyordu.  

Amacımız, şirketi alıp büyütmekti, nitekim biz ürün müdürü olarak yazamıyorduk ama satabiliyor-
duk, daha büyük pazara çıkarabilecektik. Çok kısa bir süre içinde Dallas Texas’ta 3 milyon dolar 
ciroya ulaşabildik. Aynı dönemde, 1996’da, şirketi Los Angeles’ta QS Software şirketine satmaya 
karar verdik. O satıştan yaptığımız parayla yeni bir ürün yapmaya karar verdik. O sıralarda da 
e-ticaret patlaması yaşanıyor ve Amazon şirketi gibi ufak şirketler internetten kitap satmaya baş-
lıyorlardı. En büyük mesele de internetten bu satışlar sırasında, hangi kitabın kimden alınacağı 
ve hangi yazarın hangi yazarlar eşleşmesi ve bu eşleşmenin en basit şekilde seçilebilmesi gibi 
algoritmaların yazılmasıydı. Bu sorunu yapabilmek için bir veri ambarı sistemi (OLTP transaction 
server) kurduk. Hatta bu sistemi kuran şirketi de satın aldık. Ve bu şirket 1998’de IBM tarafından 
100 milyon dolara satın alınarak şimdiki “Websphere Commerce Suite” haline geldi. IBM’de aynı 
ekiple iki sene kaldık. Sonuçta 1 milyon dolara aldığımız şirketi iki üç yılda 100 milyon dolara 
satmış olduk. 

Bu şekilde her büyüttüğümüz şirketi satarak, büyüttüğümüz ağlarımızla aramızda geniş bir yeni-
likçi ağ (innovator network) kurduk. Aynı yaşıttakiler beraberce çalışıp, bu şirketleri büyütüyoruz 
ve sattığımız şirketlerde de başarı sağlıyoruz. IBM’de iki sene geçirdik ve bu iki sene zarfı içinde 
yaptığımız yazılımı aynı zamanda güvenlik sistemlerinde entegre ettik OEM olarak ve IBM çok bü-
yük bir başarı sağladı. 2000’de Lizbon’da yapılan çok büyük bir Gartner konferansında, e-ticaret 
ve güvenlik üzerine çok büyük bir sunum yaptık. Bu sunumdan sonra, aşağı indiğim zaman barda 
bir bira içerken yanıma Çinli bir adam geldi. Bana kartını verdi, bana dedi ki bu yaptığın işi, IBM’de 
yaptığın işi bizim için yap, bizim şirketimizde yap dedi. Kartın üstünde sadece Charles Wang ismi 
var logo, numara veya e-mail yoktu. Charles Wang’in Computer Associates’ın kurucusu olduğunu 
hatırladım. Charles Wang Şanghay doğumlu, 1970’li yıllarda New York’ta Computer Associates 
adlı yazılım firmasını kuruyor ve 2000’de 6 milyar dolarlık yazılım şirketi haline gelmiş. 

Şirketin hedefi ufak şirketleri satın alıp büyütmek, maliyetlerini indirerek daha büyük şirket-
lere satabilmekti. Bunu yaparken de bilgi sistemlerini (IP) artırabilmeyi amaçlıyor. Ancak bu şekil-
de çalışanlarını kaybediyor. Buna karşılık da yeni bir genç grup getirerek inovasyonu artırmayı 
hedefliyor. Bu kapsamda, ben ve ekibim Computer Associates’e yeni bir yazılım, iş ünitesi kurduk 
ve yıl içinde (2004’te) kadar 6 milyar dolarlık piyasa değerini 18 milyar dolara çıkarttık. 

2004’te New York Times büyük bir makale çıkıyor. Yazılım firmalarının satış yaparken satışların 
doğru olmasına rağmen 32. gününde yaptıkları gelirleri kayıt altına lamları konusunda yasal ol-
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mayan hareket ettikleri ortaya konuluyordu. Bu şekilde Oracle, Microsoft, CA gibi firmaların bu 
konularla ilgili finansal açıdan doğru gitmedikleri ortaya konuyor. Bu durum bizi çok üzdü ve ekip 
olarak ayrılmak istedik. 

O dönemki (2004) en büyük problemlerden biri de bilgisayarların çok büyük oluşu ve güvenlik 
sorunuydu. Windows, Apple, Linux tabanlı bilgisayarlar için bu büyüklük çok büyük sorunlar yara-
tıyordu. Şirketler şimdiki 1000 dolarlık laptopu ancak 10-15 bin dolara senede güvenli bir şekilde 
kullanmaya etmeye çalışıyordu.

O dönemde Wise denen bir şirketin iflas etmek üzereydi. Şirket pazarını büyütemiyordu ve bizden 
şirketi alıp büyütmemizi istediler. Şirketin değeri 30 yılda 1 milyar dolardan yaklaşık 25-30 milyon 
dolara düşmüştü. Biz 3 yönetici olarak şirketi 30 milyon dolara almaya karar verdik. 2 milyar do-
larlık değeri olan bir şirketin 30 milyon dolara düşmesi ve onu alması ideal bir hareket olarak gö-
zükmüyor. Ancak bizim amacımız şuydu, ilk defa dünyada öyle bir bilgisayar yaratalım ki içinde 
hiçbir Windows Linux işletim sistemi olmasın ve Sıfır istemci (zero client) olsun. İstemci de son 
kullanıcı işlem sucularına (end-user computing device server) ve veri merkezlerine bağlanarak 
bütün uygulamaları bulut (cloud) teknolojilerinde almasını hedefledik. 2004 yılında kimse bu-
lut teknolojilerinden bahsetmiyordu. 

Aynı ekip, üç arkadaş, şirketi şirketin yüzde 10’ununa yaklaşık 3 milyon dolar sermaye koyduk. 
Diğer 27 milyon doları da Softbank Japonya birkaç tane Silicon Vadisinden yatırımcı aldık. O sıra-
larda bir dolu insan bize gelip bu işin olmayacağını söylediler. 2004’te Wise’ı alıp içindeki yazılımı 
ortaya koyarak Çin’de ve Tayvan’da ucuz yapan şirketlerle içinde Windows ve Linux işletim sis-
temleri olmayan 50 dolarlık bilgisayar yapmaya başladık, Bunlara biz Sıfır istemci (zero client) 
dedik. 

2005’te sunucu sanallaştırma (server virtualisation) yapan ve büyük bir şirket olan VMware’e gi-
derek onlara  müşteri bazlı  sanallaştırma (client virtualization) yapabilceği bir yazılım önerdik. 
Şirketlere, okullara, kamu kurumlarına, sigorta ve finans şirketlerine tek tek giderek gidip 
kullandıkları bilgisayarları değiştirebileceğimiz söyledik. Bize önce güldüler. Bunun üzerine 
Microsoft’a gittik. Microsoft, Bill Gates bize yatırım yapmaya karar verdi. Microsoft’la birlikte 
o döneme göre çok ufak olan bu cihazları içinde hiçbir işletim sistemi olmadan, Windows’u 
buluttan çekerek ek finans şirketlerine satmaya başladık. İlk J.P.Morgan Chase’e 250 bin adet 
satıldı. Ardından Walmart’a yaklaşık 350 bin adet cihaz sattık. Bugün Carrefour, Walmart, Keymart 
ve Migros’larda, POS sistemleri içinde işletim sistemi olmayan bilgisayarlar olup bizim 2004’te 
başlattığımız sistem. 

Bunun üzerine 2006 yılında VMware 50 milyon dolarlık yatırım yaparak kurduğumuz sistemi satın 
alarak ismini de VDI koydular, virtual desktop infrastructure (sanal masaüstü altyapısı), 2006’da 
geliri yaklaşık 17 milyon dolar olan şirket, 2012’de yaklaşık 600 milyon dolar gelire ulaştı.  

2011’de Güney Afrika’nın başkanı Jacob Zuma ile tanıştık. O sırada Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
bilgisayarı olmayan milyonlarca öğrenci için bizim cihazları kullanmak için satın aldı. Bu şekilde 
yaklaşık Güney Afrika’da 10 milyon öğrenci, 1000 dolar yerine 50 dolar harcayabilecekleri ufak 
bilgisayarlarla Windows uygulamalarını buluttan çekebildiler. Bu şekilde Güney Afrika Cumhu-
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riyeti’nde Michael Dell, Bill Gates ve bizim cihazlarla ilk büyük eğitim bulutunu kurduk. Bu büyük bir 
patlama yaptı ve Davos’ta bu projeyi bütün başkanların, CEO, maliye bakanlarının önünde sunduk. 

2011’de yaptığımız bu sunumdan sonra 2012’de Cisco bizi almak için bizimle iletişime geçti. Cis-
co’nun amacı, bilgisayar olmadan, çok büyük yatırım yapmamdan küçük bir yatırımla Dell ve HP 
gibi PC firmalarının piyasasına girmekti. Bizim de gelirimiz o sıralar 600 milyon dolara yaklaşı-
yordu. Dünyanın en sıkıcı şehirlerinden biri olan Davos dağların ortasında bir şehir olduğu için 
güvenliğin çok iyi sağlandığı için 2 bin tane başkan ve CEO’ları bir araya getirebiliyor. 2012’de 
Davos’ta Cisco’nun CEO’su da konuşurken, Michael Dell geldi. Ve yaklaşık bir ay sonra firmayı 
çok daha büyük bir rakama, 1,2 milyar dolara Dell’e sattık. 2012’deki Dünyadaki en büyük en-
düstriyel MNA satışı oldu.

2012’de amacımız, Dell’in bir parçası olarak, basit olan bu sistemi (end-user computing sistem) 
bütün şirketlere satabilmekti. Dell markasıyla bu bulut tabanlı modeli (cloud computing) pek 
çok şirkete satmaya başladık. Türkiye’de de Genelkurmay başkanlığımıza, çeşitli okullara, bazı 
Fatih projesi katmanlarına sattık. 2012 yılında Dell’de bu işe başladığım zaman en büyük sorun-
larımızdan bir tanesi, bu sıfır istem (zero client) dediğimiz sistemler ile veri tabanlarında depo-
lamaya ihtiyacı olduğunu gördük. Nitekim, 1000 dolarlık, 2000 dolarlık bilgisayar içinde bir dolu 
enformasyon varken, şimdi 50 dolarlık bir zero client’la hiçbir depolama yoktu. Bütün depolama 
veri merkezine bağımlıydı. 

Bu şekilde veri merkezini ince istemciye çevirmek (thinnize) için açık kaynak (open source com-
puting) haline getirmeye karar verdik. Açık kaynak projesi için 2013’te ZFS adlı projeyi Nexenta’yı 
26 milyon dolara satın aldık. Açık kaynak alıp kapatarak bir girişim haline getirdik. Böylece yazı-
lım tabanlı veri merkezini (software define data center) kavramını kurduk. Daha önceden veri 
merkezleri donanım ağı (hardware storage, hardware network) olarak satılırken şimdi her şey 
sunucu (commodity server) ve açık yazılımlı (open software) olarak satılmaya başladı. Bunu yapan 
ilk şirket olarak bunu Google’a sattık. Bugün Google Map ve Google Earth’teki haritaların hepsi 
bu Nexenta sistemin üzerinde çalışıyor. Aynı sistemi şimdi CIA, Savunma Bakanlığı ve bir dolu 
üniversitede kullanılıyor. 

Özetle her zaman amacımız belli bir piyasaya uygun ürün (product market fit) bularak, belli bir 
sorun yakalayarak o sorunu çözümlemek ve başkasından daha fazla daha hızlı ileri gitmekti. 
Her zaman rekabeti, en iyi insanları bulup, piyasaya uygun ürün geliştirerek, bir piyasada he-
def kitleyi (captible audencie) bularak, doğru kararlar, doğru insanlarla gelir sağlamak, ardın-
dan bu girişimi bir şekilde iş ortaklarıyla büyütmek. 

Mayıs ayında 26 bin dolara atın aldığımız şirketi Nexenta’yı 100 milyon dolara DDN adlı şirkete 
sattık. DDN de bugün bu sistemi kendi sunucularıyla, kendi sistemleriyle diğer bulut şirketlerine 
satıyor. 

Konunun özeti şu; girişimcilik bizim DNA’mızda var. Yaptığımız satışlar ve kurduğumuz şirketlerle 
dört konuyu birlikte beraberinde getirmeye çalışıyoruz:
• Müşteri ve ortak deneyimi (customer partner experience) bulduğumuz insanlarla hem müş-

teriye hem iş ortaklarıyla iç içe çalışmak. 
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• Farklı ürün (IP differentiation) piyasadan farklı olan gerçek IP’yi bulup piyasaya liderlik et-
mek, yani başkasını kopyalamamak. 

• Operasyonel mükemmellik (operational excellence) bütün detaylara önem vermek. Web si-
temizden insan kaynaklarından, gittiğimiz etkinlikten, stand’lerden, şirketimizin logosundan 
tutun ve fontuna kadar, yazdığımız e-maillerden yaptığımız toplantılara kadar her zaman de-
taya önem vermek. 

• İyi bir takım, ekip. En iyi insanları işe alabilmek. 

Bu dört konuyu birlikte getirerek, sonuç olarak sonunda Nutanix adlı şirkete yatırım yapıp şu anda 
da ekibimizle birlikte bu şirketi büyütmeye başlıyoruz. Alanımız yazılım tabanlı veri merkezini 
(software defined data center) ve bütünleşik altyapı (hyper convert infrastructure)

Sonuç olarak, eğitimden ziyade okuldan ziyade; inanç (heart) içinizdeki hırs ve kararlılık önemli. 
En kötü anlarda bile kararsız olmadan iyi insanlarla iyi işler yapabilmek önemli.  Her icat ettiğimiz 
ürünleri diğer şirketlere satıp o şirketlerle iyi işler kurarak ve o şirketleri hemen terk etmeden, 
onları yine büyüterek ve iyi bir ağ kurmak. 
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ERHAN TOPAÇ:
Değerli konuklar; bildiğiniz üzere, Borsa İstanbul finansal sistemimizin en önde gelen paydaşla-
rından biri ve sermaye piyasalarımızın gözbebeği. 1986 yılından beri bu gelişimin içinde olmuş 
biri olarak, panelin moderatörlüğünü yapmak, benim için çok heyecan verici. Bu süreçte Borsa 
İstanbul’un, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile birlikte sinerji yaratarak bütün sermaye 
piyasasına baştan sona entegre hizmet veren bir yapıya dönüştüğünü gördük, hep beraber gurur 
duyduk ve yeni ürün geliştirmelerine şahit olduk. Tüm bu süreci baştan sona yaşadık. İlk sözü 
Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Gönen’e vermek istiyorum. Öncelikle mev-
cut ajandalarını ve 2020 projelerini anlatmalarını rica edeceğim. VİOP’ta seans saatlerinin uza-
tılmasına yönelik ilk projeyi açıkladılar. Eminim ajandada daha çok proje vardır, Mehmet Bey’den 
dinleyelim.

MEHMET GÖNEN:
Teşekkür ederim. VİOP’la başlayalım. Spot piyasalardan, hisse senedi piyasamızda işlem saat-
lerimiz gayet uzun. Hisse senedi piyasamız günde 8 saatten uzun bir süre açık kalıyor. Vadeli 
işlemler için de benzer süreler söz konusu. 8 saatlik süre spot piyasa için uzun olsa da vadeli 
işlemler için nispeten kısa. Vadeli işlemlerin süresini biraz daha uzatma ihtiyacı duyuyoruz. Vadeli 
işlemlerde özellikle döviz kontratlarında dünyada 23 saate kadar devam eden işlemler olabiliyor. 
Biz daha o aşamada değiliz ama biraz daha uzun süre açık kalmamızın faydalı olacağını düşünü-
yoruz. Özellikle Amerika’nın kapanışını içerecek şekilde dünya çapında likit olduğunu düşündü-

PANEL 10: BORSA İSTANBUL GRUBU YOL HARİTASI
19 Kasım 2019



sermayepiyasalarikongresi.org.tr172

ğümüz bir endeks kontratımızda açık kalarak bu süreci başlatmak istiyoruz. İstanbul olarak çok 
avantajlı bir bölgede yer alıyoruz. İşlem saatleri açısından Asya’nın kapanışından Amerika’nın 
aktif saatlerini bile içeren bir zaman dilimi içinde bulunuyoruz. İstanbul Finans Merkezinin ana 
temasında da bu var. Bunu mümkün olduğu kadar kullanmamız lazım. Öğlen saatlerini kaldırmak 
da bunun bir parçasıydı. Çünkü öğlen kapalı kaldığımız saatlerde bulunduğumuz bölgede yer alan, 
İngiltere (Londra), Polonya, Rusya’da işlemler devam ediyor. Çok merkezi bir yerde bulunduğu-
muz için vadeli işlemlerin saatlerini uzatmak, öğlen tatilini kaldırmak esasında finans merkezi 
olma yolundaki projelerden biri diye düşünüyoruz.

Bundan başka ne yapıyoruz, bizde proje çok. Genel tema olarak; Borsa İstanbul, MKK, Takas-
bank, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası olarak hep birlikte Türkiye’deki finansal 
piyasalarda gördüğümüz eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Neler derseniz, en önemlisi TL-
REF projesi. TL varlıklarda gördüğümüz eksikler üzerine bir TL faiz karşılaştırma/kıyaslama 
(benchmarking) projesi olarak geliştirildi. Yurtdışında LIBOR var, bizde de LIBOR benzeri bir faiz 
vardı ama tam çalışmıyordu. Bunun daha iyisini yapabiliriz, daha kredibilitesi olan, yurtdışının da 
kullanacağı bir versiyonunu yapabiliriz iddiasıyla yola çıktık, o yönde ilerliyoruz. Faiz piyasalarını, 
faiz riskini, TL faiz riskini Türkiye’de ve dünyada herkes idare edebilsin diye, hangi enstrümanlar 
eksikse onları yaratmaya çalışıyoruz. Likit hale getirmeye çalışıyoruz ki bugüne kadar dövizde 
yaptığımız, dövizle kullandığımız işlerin benzerlerini aynı rahatlıkla TL bazında da yapabilelim. 
İkinci turda devam etmek üzere burada sözlerime ara vermek istiyorum.

ERHAN TOPAÇ:
Tekrar devam etmek üzere Mehmet Bey. Takas İstanbul da sermaye piyasaları ve yatırım şirketleri 
açısından çok önemli bir kurum. İki bağımsız aracı kurumun, yatırım şirketinin yönetim kurulu 
başkanı olarak, eğer Takasbank olmasa bugünlere gelmemiz çok zor olurdu diye düşünüyorum. 
Gelişmemizde büyük yararları oldu, her aşamasında içindeydik. Takasbank’ın hep yaratıcı proje-
lerini gördük, geçen yıl blockchain tabanlı yeni nesil transfer sistemi BİGA devreye alındı, bunun 
dışında diğer konularda da gelişmeler oldu. Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Sn. Gökhan Elibol’dan öncelikle Takas İstanbul’un mevcut ajandasını ve 2020 projelerini 
anlatmalarını rica edeceğim.

GÖKHAN ELİBOL:
Teşekkür ederim. Bizim için çok önemli olan tek teminat havuzu projemizden bahsedeceğim. An-
cak, öncelikli olarak Takasbank ile ilgili genel bilgi vermek istiyorum. Bilindiği üzere, ana ortağımı-
zın Borsa İstanbul, diğer ortaklarımızın ise banka ve aracı kurumlar olduğu bir yatırım bankasıyız. 
Bu anlamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerine tabiyiz. Onun 
dışında, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile birlikte Türkiye’nin en önemli ödeme sistemlerinden 
biriyiz. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) düzenlemelerine tabiyiz ve ta-
bii ki aslında en önemli özelliğimiz, burada da bulunma gerekçemiz, Türkiye’nin Merkezi Takas 
Kuruluşu olmamız. Bu durum da bizi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine tabi kılı-
yor. Dolayısıyla Takasbank gerçekten finansal piyasaların kesişim noktasında yer alan bir banka. 
Kendimizi tarif ederken ismimizle örtüşen (müsemma) işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Yani takas 
ve saklama hizmeti sunuyoruz. Tabii takas hizmetinin getirdiği en önemli özellik de beraberinde 
teminat, risk ve nakit yönetimi hizmetini veriyor olmamız. Aslında biraz önce bahsettiğiniz gibi 
Takasbank’ın, çok fazla projesi var, ikinci bölümde onlardan bahsetmek istiyorum. Ama bugün 
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özellikle buradaki katılımcılarla paylaşmak istediğimiz konu ki biz bunu Takasbank için dönüşüm 
olarak nitelendiriyoruz, teminat yönetimi anlamında gerçekten devrim niteliğinde bir projeyi kendi 
içimizde başlattık. Takasbank olarak şu anda yaklaşık 25 milyar TL’nin üzerinde değerlenmiş 
bir teminat havuzunu yönetiyoruz. Bu teminat havuzunun önemli bir kısmı, tabii ki Merkezi 
Karşı Taraf (MKT) hizmeti sunduğumuz piyasalara ilişkin. MKT, özellikle 2008 krizinden sonra 
bütün dünyada önemi anlaşılan, kullanımı ve yaygınlaşması için ciddi çalışmalar yapılan bir uy-
gulama. Takasbank, 2013 yılında Sermaye Piyasa Kurulu tarafından Türkiye’nin Merkezi Karşı 
Taraf Kuruluşu ilan edildi. 2015 yılında da Nitelikli Merkezi Karşı Taraf Kuruluşu olarak ilan edildi. 
Şu anda 6 piyasada MKT hizmeti veriyoruz ve bu 6 piyasanın 6 farklı teminat havuzu var. Aslında 
çok genel olarak bankalarımız ve aracı kurumlarımız bu anlamda bizim müşterimiz olmalarına 
rağmen, teminat yönetimi hizmeti vermekte olduğumuz piyasaların tamamını birbirinden farklı-
laştırdık, farklılaştırmak durumunda kaldık. 

Yeni projemizle ne yapacağız, bundan bahsetmek istiyorum. Bunu da ikili bir yapıyla arz etmeye 
çalışacağım. Tek teminat havuzunun birinci aşaması kendi içimizde başlatıldı ve 11 Kasım itiba-
riyle tamamlandı. Bu da teminat yeknesaklaştırması denilen bir başlık. Bu neyi getiriyor; zama-
nında bu piyasalara ilişkin düzenlemeler yapılırken bazı varlıklar, bazı varlık havuzlarına dahil 
edilirken bazı piyasaların teminat varlık havuzlarına dahil edilmemiş. Açıkçası bu bakış açısının da 
çok doğru olduğunu düşünmüyorduk ve buna ilişkin bir aksiyon almamız gerekiyordu. Dolayısıyla 
yaptığımız çalışmalar neticesinde şu anda herhangi bir müşteri, bir aracı kurum veya bir ban-
ka, Takasbank’ın herhangi bir piyasasından bir hizmet aldığı zaman, teminat olarak sunacağı 
varlığın bütün teminat, diğer teminat havuzlarında da dikkate alınacağını ve bunların stresli 
piyasa koşullarını dikkate alan iskonto oranı (haircut) değerleme yöntemlerinin aynı olacağını 
bilecek. Bu anlamda kendi içsel çalışmamızı tamamladık diyebilirim. 2020 yılında aracı kurum-
lara yönelik çok önemli bir proje başlatıyoruz, kendi içimizde bu risk azaltıcı netleştirme ola-
rak isimlendirildi.

Çok temel olarak şöyle özetleyebilirim; VİOP vadeli işlemler piyasasında dayanak varlığı pay olan 
bir kontratın teminatına ilgili pay getirilirse, varlık olarak getirilen payla o kontratın yaratmış oldu-
ğu pozisyondan kaynaklı riski birbiriyle net off edeceğiz, netleştireceğiz. Farklı tarihlerde özellikle 
aracı kurumlarımızdan talep olarak geliyordu. Bunu o anlamda devreye alacağız. Bankacılık sek-
törü için yapacaklarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere, 2018 yılı son çeyreğinde 
Borsa İstanbul FX SWAP Piyasası açıldı. Aynı zamanda borçlanma araçları piyasasında da şu anda 
70 milyarın üzerinde bir işlem hacmi oluşuyor. Dolayısıyla bankalarımız finans yönetimleri, bilanço 
yönetimleri anlamında gerçekten bu piyasalar önemlilik arz ediyor. Bizden sonraki oturumda yine 
Borsa İstanbul yöneticileri çok detaylı bir şekilde TLREF ve türevleri konusunda bilgi verecekler. 
Borsa İstanbul TLREF’i hesaplayıp ve ilan etmeye başladı. Biz de TLREF’in faiz riski yönetimi an-
lamında, yani klasik tabiriyle IRS sözleşmelerin overnight index SWAP şeklinde ortaya çıkacak 
ürünlerinin Aralık ayı sonunda, yani yıl bitmeden merkezi karşı taraf olarak clearing hizmetini 
vermeye başlayacağız. Dolayısıyla bundan sonraki bankaların teminat yönetimine ilişkin ilk yapa-
cağımız hamle, bünyemizde (uhdemizde) bulunan bu üç piyasayı birleştirip tek bir teminat hesabı 
üzerinden yürütmek. Tabii olayı burada bırakmak istemiyoruz, çok kısaca bahsetmek gerekirse 
karşımıza çok önemli bir durak geliyor. Bu da European Securities and Markets Authority (ESMA) 
denilen, Avrupa Birliği bünyesinde merkezi karşı tarafların işlem kurallarını belirleyen kuruluştan 
kabul almaya çalışacağız. ESMA recognition dediğimiz bir süreç var, bunu yürütüyoruz. Epeyce 
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yol aldık diyebilirim. ESMA recognition, özellikle yurtdışı yatırımcılar için önemli. Yurtdışındaki 
yatırımcıların doğrudan Türkiye pazarında işlem yapabilmeleri veya iştiraklerinin buradaki 
Central Counterparty (CCP) üzerinden işlem yaptıklarında daha düşük risk ağırlıklarıyla kendi 
yönetimlerine sunmaları bize çok önemli bir avantaj sağlayacak. Diğer önemli bir kavram da 
interoperability. ESMA’dan recognition sürecinin tamamlanması, Türkiye’de Takasbank’ın, Avru-
pa Birliği’nde mukim bir CCP’nin işlem kurallarıyla ve denetim standartlarıyla hizmet vermesi 
anlamına gelecek. Bu kabulü aldıktan sonra da Avrupa’da mukim diğer CCP kuruluşlarıyla, tabiri 
caizse mutabakat zaptı imzalayacağız ve bundan sonra özellikle bankalar açısından bankaların 
Over-The-Counter (OTC)’de yapmış olduğu işlemlerin de Takasbank üzerinden clearing hizmetini 
vermeye çalışacağız. Son cümle olarak; tek teminat havuzu şöyle özetlenebilir, başta bankalar 
ve aracı kurumlar olmak üzere Türkiye’deki finansal kuruluşların kendi bilanço riski yönetim-
leri kapsamında ister organize piyasada, ister OTC’de, ister yurtiçinde mukim ister yurtdışında 
mukim taraflarca yapmış oldukları ve Takasbank üzerinden clear edecekleri işlemleri tek bir 
teminat hesabından yönetmeleri sağlanacaktır. 

ERHAN TOPAÇ:
Teşekkürler. Özellikle tek teminat havuzu, risklerin beraber değerlendirilmesi, bütün yatırım şir-
ketlerinin heyecanla beklediği gelişmeler, en kısa zamanda inşallah hayata geçer.

GÖKHAN ELİBOL:
Bunu biliyoruz ve sektördeki paydaşlarımızla sık sık görüşüyoruz, onların fikirleri bizim için çok 
önemli. 2020 yılında da daha yakın görüşeceğiz diyebilirim.

ERHAN TOPAÇ:
Evet Merkezi Kayıt Kuruluşuna gelince, sermaye piyasalarının güvenliği açısından çok önemli bir 
kurum. Geçmiş dönemde yatırımcı emirleri öncelikle yatırımcı numaralarıyla alınmaya başlandı. 
Sonrasında dünyada benzeri olmayan isme saklama sistemi kuruldu. Artık bütün yatırımcıların 
portföyleri Merkezi Kayıt Kuruluşunda kendi adlarıyla kayıtlara giriyor ve de bunun üstüne tüm 
sermaye piyasalarının kaydileştirilmesiyle devam edildi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu bugün bir veri 
deposu haline geldi. Bu süreç, sermaye piyasalarında güveni de çok arttırdı. Örneğin geçmişten 
hatırladığım, Merkezi Kayıt Kuruluşu kurulduktan ve isme saklama sistemi devreye girdikten son-
ra gördüğümüz 6 büyük krizde, yatırım şirketlerimizde, yatırım kuruluşlarımızda önemli bir sorun 
olmadı. Bu, sistemin bir başarısı olarak test edilmiş oldu. Şimdi Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ekrem Arıkan’dan 2020 projelerini ve mevcut ajandaları-
nı anlatmasını rica edeceğim. Kendisi de proje konusunda devamlı proje üreten biri olduğu için, 
merakla bekliyorum.

EKREM ARIKAN:
Çok teşekkürler. MKK’dan kısaca bahsederek başlamak isterim. Malum, kongrenin ana teması 
dönüşüm. MKK neyi dönüştürüyor, kendisi nasıl dönüşüyor, MKK’nın nasıl bir kimliği var sermaye 
piyasaları içerisinde, siz gerçi gayet güzel ifade ettiniz, onu biraz açıp sonrasında hemen hızlıca 
projelere geçmek istiyorum. Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşuyuz. Merkezi Kayıt Kuruluşu 
İngilizce Central Register Agency diye de ifade ediliyor. Globalde nasıl Takasbank’ın CCP olarak 
Central Counterparty şeklinde bir global standardı, bir misyonu varsa, merkezi saklama kuruluşu 
olarak Central Securities Depository (CSD) olarak da Merkezi Kayıt Kuruluşunun öyle bir rolü var 
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ve Türkiye’de kanunla yetkilendirilmiş bu işten sorumlu tek kuruluşuz. Baktığımızda, üzerimizde 
sermaye piyasası aracı olarak saklamaya tabi toplam 1,48 trilyon liralık bir menkul kıymet var. 
Yaklaşık 27 milyon yatırımcının bakiyelerinde saklanıyor. Tabii hepsi bakiyeli yatırımcı ya da 
bakiyeli hesap değil ama malum veri yönetişimi çağındayız, bu verilerin istatistiki anlamda güvenli 
bir şekilde kayden tutulması, saklanması, analiz edilmesi önemli. Bu önemli misyonu da biz ye-
rine getirmiş oluyoruz. MKK’nın temel misyonuna, vizyonuna baktığımızda zaten üzerimize düşen 
görev gayet açık bir şekilde kendisini gösteriyor. Aslında sermaye piyasası aracı olarak kâğıda 
basılı her ne varsa, tamamen dijital ortamda kayıt altına alınması ve transfer edilmesi ile birlikte 
MKK ortaya çıkmış oldu. Bu anlamda en temel misyonumuz, sermaye piyasalarının önemli bir 
aktörü olarak merkezi saklama, veri depolama, kamuyu aydınlatma faaliyetlerini güvenilir, etkin 
ve şeffaf bir şekilde yürütmek, veri ve teknolojilerini ulusal ve uluslararası piyasalara sunmak 
şeklinde ifade ediyoruz. Malum, kurumların kurumsal kimliği anlamında misyonunu ifade eden 
cümleleri önemli, o yüzden birebir okumak istedim. Bu temel misyona hizmet edecek ne varsa, bu 
misyonu uluslararası alanda, çapta, standartlarda yapmak ve geliştirmek üzere çalışıyoruz. 2005 
yılından itibaren SPK başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın, 
Merkez Bankasının yüklediği birtakım misyonlarla, verdiği yetkilerle, lisanslarla bu görevleri gün 
geçtikçe geliştirerek ve sayısını artırarak devam ediyoruz. Sadece sermaye piyasalarının değil, 
esasında Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz birtakım faaliyetlerle birlikte bütün ekonomiyle ilgili 
ekosistemin önemli bir parçası olma yolunda da ilerliyoruz. 

Bu anlamda kendimizi de MKK 1, 2, 3, 4.0 diye versiyonladık. MKK 1.0, ilk baştaki ana faaliyet 
alanımızı yerine getirmekti. Sermaye piyasa araçlarını tamamıyla dijitalize etmek üzere, 2005 yı-
lında başlattığımız piyasa operasyonuyla birlikte bunu kayden takasını ve saklamasını gerçekleşti-
ren, güvenli bir şekilde de bu işlerini yürüten bir kuruluş olarak ortaya çıktık. MKK 2.0. 2011-2015 
yılları arasında Ticaret Bakanlığı’nın bize verdiği birtakım yetkilerle birlikte basamak atladık 
diyebiliriz. Mesela, elektronik ürün senetlerinin saklamasını yürütüyoruz, elektronik genel kurul 
sistemi; kurumsal yönetim ilkelerinin çok daha üst seviyede uygulanmasını sağlıyor. Borsaya kote 
bütün şirketler genel kurul sistemini kullanmak zorunda, şeffaf bir şekilde daha üst seviye bir 
kurumsal yönetişim ilkelerine uyum sağlamak üzere bu ürünleri kullanıyorlar. Elektronik yönetim 
kurulu sistemi, panel başlangıcında kısa bir reklam filmini izledik, yeni ortaya koyduğumuz bir 
ürün. Ticaret Bakanlığı ile başlatılan, Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler sonrasında hayatı-
mıza giren e-defter, e-fatura gibi elektronik finansal birtakım süreçlerin ortaya koyduğu ürünler 
oldu. Sonrasında MKK 3.0 ile yurtiçi ve yurtdışında birtakım kurum kuruluşlara da hizmetler 
vermeye başladık. Nihayetinde MKK 4.0 ile 2020 yılına gelmeden önce 2019 yılında kendimize 
çizdiğimiz yol haritasında, bundan sonra MKK’nın artık yeni vizyonu blok zincir, büyük veri ana-
lizi, mobil uygulamalar, teknolojinin yeni trend konularını sermaye piyasalarında veri ve tek-
noloji şirketi olarak daha üst seviyeye taşıyarak, geliştirerek yolumuza devam edeceğiz dedik.

Projelerimize gelecek olursak, ekonomi bürokrasisi tarafından da en üst seviyede takip edilen, 
sıcak (hot topic) konu tabiri caizse, omnibüs hesap yapısı. Omnibüs hesapların vergilendirilmesi 
ile ilgili olarak son 5-6 aydır çalışıyoruz, Haziran, Temmuz aylarından itibaren belirli bir olgunlu-
ğa geldi, hatta bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile Resmî Gazetede yayınlanarak bu 
işin gelir vergisine ilişkin kısmı da sona ermiş olacak. Resmî Gazetede yayınlanmasıyla birlikte 
Tebliğ de yürürlüğe girecek. Bu neyi sağlayacak, artık yurtdışındaki global saklamacı kuruluşlar, 
Euroclear, Clearstream gibi, Türkiye’de MKK’nda kendileri omnibüs hesap açarak yurtdışın-
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dan Devlet İç Borçlanma Senetlerimize (DİBS), yatırımcı bazlı olmaksızın, havuz hesaplarla 
yatırım yapabilir duruma gelecekler. Bunun raporlaması, vergilendirmesi gibi birtakım hususlar 
vardı, onların netleştirilmesi için son aylarda çalışmalar yürütüldü. Bu konuya özel Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından 308 No lu Tebliğ çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile önümüz-
deki günlerde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ondan sonra tabii Euroclear’in, 
Clearstream’in MKK’nda hesap açmasıyla birlikte aslında sadece onlar da değil, Rusya gibi veya 
finansal anlamda Türkiye piyasalarına ilgisi olabilecek başka ülkelerin MKK’nda hesap açmasıyla 
kendi ülkelerinden buradaki DİBS’lere, borçlanma araçlarımıza havuz hesapları üzerinden yatı-
rımcı getiriyor duruma gelecekler. Az önce Gökhan Bey’in bahsettiği gibi teminat piyasalarımız 
için de oldukça önemli bir husus. Omnibüs hesaplarda tutulan, saklanan kıymetler, yurtdışın-
da Türk Lirası bazlı olarak teminata da konu olacak. Bu anlamda Türk Lirasının yurtdışında 
referans olarak kullanılması ve yaygınlaştırılmasına da hizmet eden bir husus olarak ortaya 
çıkacak.

Bilindiği üzere, Kitle Fonlaması Tebliği 3 Ekim 2019 itibariyle SPK tarafından yayımlandı. Artık 
bizim çalıştığımız somut bir proje olarak önümüze çıkmış oluyor. 2-3 yıldır konuşuluyordu, son 
1-2 yıldır daha somutlaşmıştı, nihayetinde Ekim ayı itibariyle Tebliğ yayımlandı. Şu an bunun pro-
jesini geliştirmek üzere çalışıyoruz. MKK bu konuda da saklamacı kuruluş olarak yetkilendirildi. 
Emanet yetkilisi olarak tanımlanan portföy saklamacı finansal kuruluşların finansal takası-
nı gerçekleştireceği, kayden saklama ve takasının da MKK tarafından yürütüleceği, alım sa-
tım platformlarının da platformlar olarak ortaya çıkacağı şekilde bir yapı kuruluyor olacak. 
Girişimcileri, yatırımcıların fonlamasına olanak sağlayacak yeni bir finansal sistemimiz olacak. 
Çeşitli teknik detay hususları var ama o kadarına girmek istemiyorum. Şu an 5 - 6 platformla gö-
rüşmelerimiz devam ediyor. Nisan ayında kendi tarafımızda teste hazır hale gelecek ve testlerden 
başarılı bir şekilde çıkan platformlara, aynı şekilde Takasbank’ın da kendi tarafındaki testlere 
onay vermesiyle, artık beyanlarımızla bu platformlar SPK’na başvuruda bulunacak. Yetkili plat-
formlara dönüştükleri zaman da artık 2020 yılı içerisinde SPK’nın uygun göreceği bir takvimle 
artık işlerliğe dönüşecektir diye umuyoruz. 

E-VEDO aslında şu an zaten çalışmakta olan bir husus, az önce tam da ifade ettiğimiz gibi veri ve 
teknoloji şirketi MKK. VEDO bu anlamda güzel bir uygulama. Piyasalarımızda malum risk yöne-
timi ve finansal risklerin yönetimi çok önemli bir husus. 2008 yılındaki küresel kriz sonrasında 
G20 zirvesinde alınan ilke kararının ülkelere Tebliği, 2012 yılında SPK’nın bu konuda çalışmaya 
başlayarak 2015 yılında MKK’yı veri deposu bir kuruluş olarak yetkilendirmesi sonrasında 2018 
yılında bizim artık bütün tezgâh üstü (OTC) ve organize türev piyasalardaki verileri toplayarak 
sistemik riski ölçebilecek bir yapı oluşturmak üzere çalışmamızın ürünü olarak ortaya çıkan 
bir hizmet. Önümüzdeki günlerde önemli finansal kuruluşlarımıza, tabii SPK’ya, Hazine ve Maliye 
Bakanlığımıza birçok yerlere raporlayarak finansal riski daha iyi yönetmek adına çalışmalarımız 
sürüyor olacak.

Sparks için; “sermaye piyasası araçlarının risk kontrol sistemi de aslında E-VEDO’nun türev piya-
salarda yaptığından çok daha geniş bir şekilde sermaye piyasalarına özel, belki daha da genişle-
tilerek bütün finansal piyasalarla konsolide bir havuz oluşturabilirsek, riskin erken saptanması-
na yönelik olarak teminatların farklı piyasalar arasında yönetilebilmesi, kredinin, krediye mevzu 
finansal hesapların ilişkilerinin daha toplu bir şekilde izlenebilmesi ki” ekonomi bürokrasisinin 
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de üst seviyede böyle bir bakışı olduğunu biliyoruz, buna yönelik bir proje diyebiliriz. Aslında tas-
lakta, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini de görmezden gelemeyiz, onların da tekliften itibaren 
bu konuya özel bir ilgileri var, hatta ilk orada isimlendirilerek oluşturulmuş, bize teklif getirilmiş 
bir husus. Şu an sadece taslak bir isimde ama geliştirilerek yetkilendirilerek yürüteceğimiz bir 
proje olacağa benziyor diyeyim. Süremi de aşmak istemem, son ikisine hemen hızlıca değinip 
bir sonraki tura geçmekte fayda var. Elektronik pay defteri sistemi de yine Ticaret Bakanlığı’nın. 
Belki kanun değişikliği yapılarak Ticaret Bakanlığı tarafından bu konuda yetkilendirilirsek, bütün 
ticari işletmelerin pay defterleri dijital ortama taşınarak çok daha sağlıklı bir şekilde takip edil-
mesi sağlanabilir. Özellikle takip ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığı ile görüştüğümüz bir konu ama 
kanun değişikliği olması durumunda ancak devam ettirebileceğimiz bir proje olacak. Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası (TÜRİB), malum ülkemizde açılan en son borsa olarak hepimize hayırlı olsun 
diyelim. TÜRİB ile ilgili hep örnekler veririz, Chicago Mercantile Exchange’de yapılan birtakım 
işlemlerden ürün ihtisas borsamız da şu an için tarım ürünleri tarafında işlem yapmaya başladı. 
Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) saklamasını yürütüyoruz. 2020 yılında bu konuya ilişkin 
olarak da hem ürün sayısını artırmak, hem oradaki sistemi geliştirmek, hem finansal anlamda 
oradaki alım satım hacmini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapma şeklinde bir vizyonumuz 
var. Birinci turu bu şekilde kapatmış olayım.

ERHAN TOPAÇ:
Teşekkürler. Ben tekrar Borsa İstanbul’a döneyim. 2018 yılı sonlarında, benim de yönetim kurulu 
üyesi olduğum dönemde, 2019-2021 strateji planı kabul edildi. Orada da borsanın birinci amacının 
sermaye piyasalarını geliştirmek, derinleştirmek olduğu kabul gördü ve onun üzerine de borsa 
çok çeşitli projeler geliştirmeye başladı. Mehmet Bey bu konularda neler yapacağız, önümüzdeki 
yıl, mesela faiz ürünlerinde likidite artışına ihtiyaç var, bununla ilgili çalışmalar yapıldı, işte ya-
bancıların daha rahat alması için çalışmalar var. Zaten FX takası biliyoruz, TLREF’e uygun birçok 
ürünler oluşacak, orada likidite artacak. Bunların üstüne son dönemde faiz SWAP’ı ile ilgili bazı 
ürünler konuşuldu ve bir de tabi bütün bunların üstüne yatırımcı tabanını da geliştirmemiz lazım. 
Bu konularda borsa olarak neler düşünüyoruz, neler yapılabilir?

MEHMET GÖNEN:
Yatırımcı tabanıyla isterseniz başlayalım. Borsada çok piyasa var, hisse senedi piyasası var en çok 
bilinenlerden, en görünür diyelim, ekonomi kanallarını açtığınızda her zaman bir endeks görür-
sünüz, alttan hisse senedi fiyatları geçer. Tahvil bono piyasası var, esasında belki en işlevsel, en 
önemli piyasalardan biridir; hazinenin borçlanmasını ve bankaların bu borçlanma kağıtlarını ala-
rak likidite sağlaması, icabında satıp kendilerine fon bulmalarını sağlayan bir piyasadır. Olmazsa 
olmaz, yani işlemezse ekonominin ciddi zarar göreceği bir piyasadır. Ama daha çok bankalar ara-
sındadır mesela, 50 kurum arasında işlemlerin geçtiği bir piyasadır. Biz onu çok daha elektronik, 
çok daha hızlı, çok daha etkin bir hale getirdik ama en kötü ihtimal, belki bankalar da birbirini 
telefonla arayıp bir şeyler yapabilirdi. Vadeli işlemler piyasası var, o kadar bilinmez ama yine de 
belki teknolojik olarak en önde olan piyasalardan biridir. İşlem saatlerini genişleterek biraz daha 
dünya standartlarına çıkartmaya çalıştığımız bir piyasadır. Yine hisse senedi piyasasına dönece-
ğim, en sıcak gelen piyasa, yani borsanın anlamını bence en iyi yansıtan piyasa, hisse senedi piya-
sasıdır. Buradaki yatırımcı sayısını kesinlikle daha çok artırmamız lazım diye düşünüyorum. Yani 
insanların sermaye piyasasına daha yakınlaşması için, daha iyi anlaması için belki en kolayı, en 
basiti ve belki benim gözümde en zevklisi, hisse senedi piyasasıdır. Şundan, yatırımcı sayımız 
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orada milyonları buluyor, hoşumuza gitmese de beğenmesek de çok daha yüksek olması lazım 
desek de milyonlarca hisse senedi yatırımcımız var diyebiliyoruz.

Hisse senedi, hakkı yenmiş çok iyi bir tasarruf ürünüdür aynı zamanda dünyada da çok kulla-
nılan bir tasarruf ürünüdür. İnsanların enflasyondan korunmak ve üstüne de biraz kazanmak 
için esasında en çok kullandıkları tasarruf ürünüdür. Bizde öyle değil, kendimizi korumak için 
hep altın alıyoruz, döviz alıyoruz, dolar alıyoruz ama dünyada bu hisse senedi alınarak yapılı-
yor. Neden, çünkü şöyle düşünün; ekonomiler büyüyor, ekonomimiz zaten büyüyor, çok güzel bir 
özelliğimiz var, genç nüfusumuz var, çalışan nüfus büyüyor, çalışan nüfusun verdiği güç ekonomi-
nin gücüdür sonuçta. Daha çok insan çalışıyorsa, daha çok insan sonuçta devlete vergi ödüyordur, 
devletin gücü bu şekilde teşkil eder. Para biriminin arkasındaki güç de budur esasında. Biraz 
hisse senedinin hakkının yendiğini söylüyoruz, kendi paramızın, Türk Lirasının hakkının da bu 
şekilde yendiğini düşünüyorum. Bu Türk Lirasının da arkasında sonuçta biz varız, hisse senedinin 
arkasında dünya çapında başarılı, yüz milyarlarca dolar ihracat yapabilen şirketlerimiz var. Tekno-
lojisi dünya standartlarında, herkesle rekabet edebilen sektörde çok bankalarımız ve şirketlerimiz 
var. Bunlara ortak oluyoruz. Şimdi bunların iyi yönetildiğini varsayarsak ki büyüklerin isimleri za-
ten belli, bunlar mutlaka enflasyondan fazla büyüyordur. İki sene işler kötü gider, şu olur bu olur 
ama 5 senelik, 10 senelik perspektifte mutlaka bizim bu yüz milyarlarca dolar ihracat yapabilen, 
demek ki dünya standartlarında üretim yapan şirketlerimiz veya bütün dünyadan satın almalara 
konu olan bankalarımız, herkesin baktığı pay almaya çalıştığı sigorta şirketlerimiz, bunlar mutlaka 
büyüyordur, enflasyondan fazla büyüyordur.

Türkiye’nin genel büyümesinden de fazla büyüyor olabilir. Şimdi bundan pay almanın en basit yolu, 
en kolay yolu ve bence borsa olarak çok kolaylaştırdığımız yolu, hisse senedine yatırım yapmak. 
Bizler için, daha normal büyüklükte diyelim, çok parası olmayanlar için. Çok paranız varsa daha 
başka alternatifleriniz de olabilir, şirket kurabilirsiniz, komple alabilirsiniz, şu olur bu olur ama 
daha normal tasarruf sahipleri, yani genel vatandaş için Türkiye’nin büyümesinden, şirketlerin 
büyümesinden pay almanın en kolay yolu, hisse senedi almak. Biz bazı şeyleri o kadar elektro-
nikleştirmişiz, kolaylaştırmışız ki belki bu tam yansımıyor ama bir hisse senedi aldığınız zaman 
hakikaten o şirkete ortak oluyorsunuz. Tescil, ticaret sicilde oluyor, Türkiye’de ticaret sicilin ya-
nında bunu bir de MKK yapabiliyor. Siz aldığınız anda işlem onlara yansıyor ve yapılıyor. Paranız 
Takasbank’ın güvencesinde el değiştiriyor, hisseniz sizin için saklanıyor, o şirket temettü verdiği 
zaman hesabınıza geçiyor. Hiç sizin uğraşmanıza gerek yok.

ERHAN TOPAÇ:
Bir tek hesap açmayı beceremedik, bu çağda elektronik hesap açmaya geçemedik.

MEHMET GÖNEN:
Evet haklısınız, yani bazı eksiklerimiz var ama hakikaten ürün olarak, yani vatandaşa bu sermaye 
piyasasını sevdireceksek, faydalandıracaksak, bence en basit yolu, basit bir ortaklık olan hisse 
senedi. Bu konuda biraz daha rehberlik yapabilmek için, pazarlar çalışması yaptık, bir şeyler yap-
tık, aracı kurumlarımız bence çok çalışmalar yapıyor. Nasıl hisse alayım dediğiniz zaman ban-
kalar üstünden veya aracı kurumlar üstünden hesap açarak bunu yapabilirsiniz. Hangi hisseyi 
alayım dediğiniz zaman aracı kurumların çok kaliteli araştırmaları var, hepsinin web siteleri 
var, bedava yani esasında çok küçük paralarla, çok az bir eforla, çok güzel ve çok basit yatı-
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rımlar yapabilirsiniz. Yatırımcı sayımızı artırmak için herhalde buradan başlamamız lazım diye 
düşünüyorum. 

ERHAN TOPAÇ:
Peki, teşekkürler. Evet, şimdi Gökhan Bey’e değişik bir soru sorayım. Takasbank aslında bir takas 
kuruluşu, hatta bir bankanın ötesinde sermaye piyasaları açısından çok önemli görevleri olan bir 
kuruluş. Örneğin ürün ihtisas borsasında da görevi var ve hatta enerji borsası kurulursa altyapı 
olarak ona da destek verecek bir yapıya sahip. Ekrem Bey biraz bahsetti, özellikle bu kitlesel fon-
lama konusu bizim sermaye piyasaları olarak ilk defa belki girişim sermayesine, yeni ekonomiye 
açıldığımız bir konu, yeni yatırımcılar kazanabilmek açısından ve bu şirketlerin ileride halka açı-
labilmesi açısından ilk adım. Bu konularda neler yapıyoruz, hazır mıyız, ne zaman hazır olabiliriz?

GÖKHAN ELİBOL:
Şöyle ifade edeyim, Borsa İstanbul ve MKK’nın proje olarak adlandırdığı her şey bize de otoma-
tikman proje olarak geliyor. Çünkü aldıkları tüm kararlarda zaten bir geliştirme yapmamız gere-
kiyor. Ekrem Bey zaten detaylarını arz etti, Türkiye Ürün İhtisas Borsamıza MKK’yla birlikte takas 
hizmeti veriyoruz. Kitle Fonlaması Tebliği kapsamında olayın nakit transferini yapabilecek kurum-
lardan biriyiz. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi Borsa İstanbul başta olmak üzere halihazırda TÜRİB, 
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) gibi Enerji Borsası gibi tüm borsalara bu anlamda takas 
teminat ve risk yönetimi hizmeti veriyoruz. Bu anlamda sermaye piyasalarında konsolide edilmiş 
bir halimiz var. Bunun dışında bankacılık sektörü için de operasyonel anlamda maliyet çıkarabi-
lecek hususların, bu anlamda ülkedeki konsolide edilebilecek bir yapı içerisinde konsolide edil-
mesinin, onların işlem ve operasyonel maliyetlerine çok ciddi etkileri olabileceğini düşünüyoruz. 
Mesela çek takas sistemi geçen yıl itibariyle devreye alındı. Bu anlamda hakikaten çok güzel bir 
sistem kuruldu, bankalarımızın geri dönüşleri çok iyi. Çok yakın zamanda mesela Bankalarara-
sı Kart Merkezi’ne (BKM) teminat saklama hizmeti vereceğiz. Biraz önce söylemeye çalıştığım 
tarife uygun servisler bunlar. Bir şekilde ülkemizdeki finansal sektörün, operasyonel anlamda 
yetkinliğini sağlayacak, bir o kadar da maliyetlerini azaltabilecek projelere yoğunlaşmaya ça-
lışıyoruz.

Birkaç cümle de başta bahsedilen BİGA ile ilgili söylemek istiyorum. BİGA’da özellikle Ekrem 
Bey’e çok teşekkür ediyoruz çünkü MKK Genel Müdürlüğü öncesinde Takasbank BT’den Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcımızdı ve onun döneminde başlayıp olgunlaşan bir projeydi. BİGA’nın hika-
yesi çok kısaca şu; blockchain teknolojisi artık dünyada konuşulmaya başladığı zaman, aslında 
doğrudan tehdit ettiği kurumların başında bizim gibi aracı kuruluşlar geliyor, aracı kurumlar 
geliyor. Dolayısıyla bunu en iyi bizim biliyor olmamız gerektiğini düşündük ve böyle yola çıktık. 
BİGA bunun birinci fazı. Bu arada hem yurtiçinden hem yurtdışından çok büyük bir teveccüh var. 
İnşallah bu yıl bitmeden 6 bankamız ile birlikte bunu canlıya alacağız, bunu da buradan deklare 
etmiş olalım. Bunun ikinci aşaması, buradaki teknik arkadaşlar bileceklerdir, takas sistemimizin 
temelinde olan şartlı virman sistemimiz var. Şartlı virman sistemimizi blockchain teknolojisi üze-
rinde çalışmaya başlayacağız. Hatta bunun için pilot projelerimizden bir tanesi de kitle fonlaması 
olabilir. Buradan aslında gelmek istediğim nokta şu; bunun çok uzun bir zaman olacağını zannet-
miyorum, takası blockchain teknolojisi üzerinde nasıl yapabiliriz veya biz Takasbank olarak hazırız 
mottosunun peşinden gidiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Bu vesileyle özellikle 
BİGA konusunda Takasbank’ta hem iş, hem IT birimindeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum 



sermayepiyasalarikongresi.org.tr180

çünkü gerçekten çok büyük iş yüklerine rağmen biraz da kişisel meraklarından bu projenin peşin-
den gittiler ve ülke ekonomimiz için çok güzel sonuçlar üreteceğini ümit ediyoruz.

ERHAN TOPAÇ:
Teşekkürler. Blockchain denince teknoloji hızla değişiyor, en ilgi çeken paneller yeni ekonomi, blo-
ckchain, sanallaştırma, sanal para, sanal hisse. Hatta bunlar çok artmaya başladı. Aslında size 
tekrar sormak da istiyorum, Ekrem Bey cevaplandırır, bu tip blok zinciri teknolojilerinin geliş-
mesinin bizim iş modellerimiz için bir tehdit olarak mı bakacağız, bir fırsat olarak mı bakacağız 
ve böyle özellikle dünyada borsa dışı gelişmeler, bu sanal para, sanal hisse konularının bizim iş 
modellerimize bir tehdidi var mı? Bu konularda da bir görüşlerinizi alabilirsem, dönüşüm olarak 
yapmamız gerekenler var mı?

EKREM ARIKAN:
Çok teşekkürler. Öncelikle ben de Gökhan Bey’e teşekkürlerimi ifade etmek isterim, Takas-
bank’taki arkadaşlarımıza da. Hakikaten orada başarma arzusu ve hevesi çok önemli. Takas-
bank’ta blok zincir de güzel can alıcı bir proje çıksın niyetiyle başladığımız bir işti. Böyle yeşerip 
bugünlere geldiğini görmek sevindirici. İnanıyorum ki BİGA gerçekten uluslararası prestijli güzel 
bir altyapı, işleyen altyapı, transfer sistemi, ödeme sistemi, oraya doğru gidecektir, evrilecektir 
diye umuyorum. İnşallah öyle de olacak. Sizin sorunuza gelince blok zincir, bir önceki oturumlarda 
da ifade edildi. Binance’in CEO’sunun özellikle vurguladığı şu an horizonuna baktığımızda 3 yıl, 5 
yıl, 10 yıl, 100 yıl evrildiğinde mutlaka bu olacak dedi. Tabii orasını bilemeyiz ama neticede mevcut 
bakış açısına göre düşündüğümüz zaman, aslında bunu hep geçtiğimiz yıllardaki blok zincir otu-
rumlarında da dile getirmiştim, maalesef iki şey karıştırılabiliyor, biri araç, biri amaç. Altyapısında 
kullandığınız süreçler araçlardır asıl olan ki blok zincir budur. Crypto currency’ler maalesef faz-
laca gündem oluşturduğundan birbirine, iç içe geçince karıştı. Aslında bu dönüşüm şöyle bir 
şey, az önce tam da MKK’nın ortaya çıkışından bahsederken söylediğim gibi, kâğıda basılı kıy-
metleri dijital ortama taşırken nasıl elektronik versiyonunu geliştirdiysek şimdi de blok zincir 
ile bunu birbirini doğrulayan veri parçacıklarına dönüştürüyoruz.  Birbirini doğrulayan nedir, 
blok zincir ismi oradan geliyor yani her bir halka birbirine tutunuyor, birbirini doğruluyor, bi-
risi bozulduğunda komple zincir kopuyor. Bunu niçin böyle ifade ediyorum, sermaye piyasası 
araçları veya herhangi bir finansal kıymet de gün gelecek birbirini doğrulayan, uç uca bağlı bir 
dijital veriye dönüşecek.

Bunun bakış açısı aslında, yani Takasbank’ın da MKK’nın da kendi taraflarında çalıştığı konular, 
bu vizyondan kaynaklanıyor ve bunu az önce ifade ettiğim gibi 2-3 yıldır hep söylüyorum, bir tehdit 
değil bizim için bir fırsat olarak görüyoruz, bu altyapı dönüşümü gerçekleşecek. Oradaki tehdit gibi 
görünen tek unsur şu; regüle kuruluşlar tarafından ortaya konmamış olduğu için mevcutta henüz 
regüle edilmemiş kurumlar, kuruluşlar veya girişimciler tarafından ortaya konan sistemler, tama-
mıyla alabildiğine başına buyruk sistemlermiş gibi görülüyor. Ama ben şuna inanıyorum, eninde 
sonunda kağıttan kayda dönüşte nasıl bir regüle geçiş süreci oldu ise, platform sağlayıcı ku-
ruluşlar bu işin sistemini regüle bir şekilde kuruyor olacaklar, bu dijital platformun işleticisi 
olacaklar. Aracı kurumlar ortadan kalkmayacak, Takasbank, MKK yine ortada olacak ama bu 
platformların sahibi dijital işleticisi ve görünmez bir şekilde kendilerinin üzerinden operasyo-
nu yürüten aktörlere dönecekler. Bunun hep bu şekilde görülmesi gerektiğini söylemiştik. Hatta 
şu benzetmeyi çok zaman kurmuşumdur, işte elektronik postalar mesela kağıda yazılı olarak gön-
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derdiğimiz mailler, elektronik posta hayatımıza girince mail dedik ama İngilizler yine o yazdığına 
da mail diyordu yani, el yazısıyla yazdığı şey de maildir, mektup yani, neticede elektronik olunca 
bizim için mail oldu o iş. Ama elektronik posta, dijital postaya dönüşürken nasıl ki her bir kurum 
kuruluşun dijital postacısı ortaya çıkmış oldu, mail server administration’ını yapan kişiler dijital 
postacılardır. Ortadan kalkmıyor ama görünmezleşiyor. Bu dijital platformun işleticisi olacağız.

Bu açıklamanın hemen arkasından şunu ifade edeyim, blok zincir ihraç dağıtım sistemi şeklinde 
MKK tarafında geçtiğimiz yıldan beri yürütülen bir çalışma var. Yani herhangi bir sermaye piya-
sası aracının ihracından itibaren yaşam döngüsünü bir blok zincir üzerinde nasıl oluştururuz, 
takası nasıl gerçekleşir, kaydı nasıl tutulur ve güvenli bir şekilde bu kriptografik algoritma-
larla bu yaşam döngüsü nasıl gerçekleştirilebilir şeklinde blok zincir ihraç dağıtım sistemi 
projemiz var, AR-GE projemiz. Aynı şekilde malum blok zincirin en çok kullanıldığı alanlardan 
birisi elektronik oylama (e-voting). Başına hep e- konulan sistemler var, e-YKS, e-defter, e-fatura, 
e-GKS, yani bu e-‘nin yerine biz b-, blok zincirin b’si alsın, b-YKS, b-GKS, b-İDS diyoruz. Yani b-YKS 
dediğimiz blok zincirli yönetim kurulu sistemi. Az önce mesela tanıtımı görülen yönetim kurulu 
sistemi, e-voting’in olduğu bir sistem çünkü yönetim kurulu kararlarını imzalıyorlar. Genel kurul 
sistemi yine elektronik ortamda karar oluşturulan bir sistem. Bunun blok zincirle birbirini doğ-
rulayan (valid eden) bir sisteme dönüşmesi vizyonuyla çalışıyoruz, aynı ihraç dağıtım sisteminde 
olduğu gibi. Bu arada küçük bir hatırlatmada da bulunmak isterim, tabii bu oturumlarla birlikte 
eğitimler de düzenleniyor, gayet güzel ve verimli geçtiğini biliyorum. Yönetim kurulu sistemiyle 
ilgili ve diğer dijital şirket uygulamalarımızla ilgili olarak bugün arkadaşlarımız eğitim salonunda 
anlatıyorlar, aynı şekilde veri depolama (e-VEDO) hizmetimizle ilgili de yarın detaylı bir şekilde 
teknik bilgilendirmesini yapıyor olacaklar. 

Blok zincirle ilgili söyleyeceklerim böyle. Az önce ifade ettiğim MKK 4.0 vizyonunda mobil uygu-
lamaları, veri analizini ve veri madenciliğini de çok önemsiyoruz. Bütün finansal veriyi işleyerek 
petrol analojisini hep kurarız, petrolü değerli kılan nedir, üstünden milyon yıl geçmiş olması veya 
yüz bin yıl geçmesi, ne kadar zamanda petrolleşiyor bilmiyorum da fosilleşmeden kaynaklanıyor, 
bugünkü verinin bir anlamı yoktur da on yıl historik datayı, veriyi tamamen tuttuğunuzda petrol 
gibi değerlenmeye başlıyor, trend analizini yapıyorsunuz. Neticede MKK bunu uzun yıllardır yapıyor, 
sermaye piyasalarının bütün verisini gün geçtikçe çok daha yorumlanabilir, bilgiye dönüştürecek 
şekilde işliyor olacağız vizyonuyla hareket ediyoruz. Mobil uygulama kısmında onu da ifade etmek 
isterim, bir tek hesap açamıyoruz dediniz. E-yönet, yatırımcı portalımız var, e-yönet diye e-devlet 
üzerinden inşallah önümüzdeki aylarda, yıllarda onu da yapabilir oluruz, MKK üzerinden açılacak 
hesapla direk entegre e-devlet üzerinden, zaten şu an var olan hesaplarını takip edebiliyorlar ama 
açılıp da işlem yapabilir duruma gelmeleriyle ilgili de MKK olarak elimizden geleni yapacağız.

ERHAN TOPAÇ:
Teşekkürler. Kısa bir süremiz kaldı, özellikle İstanbul Finans Merkezi çalışmaları da yürütülüyor, 
elektronik hesap açma dışında bu projeleri de yapabilirsek, sanıyorum altyapı olarak, düzenleme 
olarak hazır durumdayız diye düşünüyorum. Bu konuda eksiğimiz varsa, bu konuya eklemek is-
tediğiniz bir şey varsa onları da çok kısa alırsam, belki bir iki soruya da vakit kalır. Hazır mıyız?

MEHMET GÖNEN:
Altyapı olarak bence borsa iyi bir yerde. Eksiklerimizi de tamamlıyoruz. Sadece yatırımcı bazı, 
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yerli yatırımcı bazı açısından gidecek çok yerimiz olduğunu düşünüyorum. O da önemli, yani bir 
finans merkezi olacaksak, özellikle yerli yabancı, kurumsal, bireysel her türlü yatırımcımızın bol 
bol olması lazım. Yani en azından likidite açısından ki likidite önemlidir, herkes yapacağı yatırım-
dan çıkıp çıkamayacağına bakarak yatırım yapar. İyi olduğumuz konulardan biri de genel olarak 
Borsamızın likit olmasıdır. Onun daha da öne çıkması, daha iyi kullanabilmemiz için yerli yatırım-
cımızın da yabancı ilgisi kadar aynı seviyeye gelmesinde fayda var diye düşünüyorum.

GÖKHAN ELİBOL:
Sadece şunu ifade etmek istiyorum, İstanbul Finans Merkezi kapsamında Borsa İstanbul olarak 
o merkezde olacağız. Kendi hayatımdan şöyle bir örnek vereyim, 2016 yılı öncesinde MKK, Borsa 
ve Takas çok farklı yerlerdeydi. Gerçekten aynı kampüse taşındıktan sonra Borsa İstanbul grubu 
ifadesi bir anlam kazanmaya başladı. Bu anlamda teknik konular başta olmak üzere birçok konu-
da ciddi bir sinerji oluşuyor. Sabah finans ofisi başkanımız ifade etti, bu sadece bir fiziki birliktelik 
tabii ki olmamalı ama oradan başlanacağı için somut adımlarından biri o olduğu için, inşallah 
güzel sonuçlara vesile olacağını düşünüyorum.

EKREM ARIKAN:
Ben de aynen fikirlere katılmakla birlikte ekleyeceğim hususlar olabilir. Kesinlikle Uluslararası 
İstanbul Finans Merkezi vizyonunu sonuna kadar zaten elimizden geldiği şekliyle, kendi kurum-
larımız adına her türlü destekliyor ve yapılması gereken ne varsa en üst seviyede hassasiyetle 
gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz. Zaten Borsa İstanbul grubu sinerjisi üç yıl içerisinde, Gökhan 
Bey’in de ifade ettiği gibi gerçekten gayet güzel bir şekilde artık oturdu. Burada üç kurum ola-
rak ortak, birbirine dokunan konuları çok güzel anlatarak ifade ediyoruz. Bu sinerji artarak de-
vam edecektir. Hizmetlerimizi uçtan uca, komple sermaye piyasalarına ilişkin piyasa işletim 
faaliyetlerini gerçekleştiren bir yapı olarak sürdürüyor olacağız. Üç husus var. Globalization, 
digitalization ve securitization için blok zinciri ifade eden üç şeyin harmanlanması diye hep 
söylüyordum. Zaten securitization kriptografiyle sağlanıyor ama globalleşme ve dijitalleşme 
finans dünyasının olmazsa olmaz unsurları artık. Az önce ifade ettiğimiz projelerde hep yurtdışı-
na dokunan konular var, omnibus, teminat havuzu vs. gibi konular. Artık yurtdışıyla entegre finansal 
yapılar kuruyoruz, teknolojimizi çok daha üst seviyelere taşıdık, geliştiriyoruz, artık üç kuruluş 
da teknoloji şirketi gibi zaten çalışıyor. Bu anlamda çok başarılı bir yapı olarak devam edecek ve 
İstanbul Finans Merkezi içerisinde yerimizi alacağız diyorum.

ERHAN TOPAÇ:
Teşekkürler. Soru olarak da zaten biri temenni, endeksten sıfır atmayla ilgili. Biri de dünya seans 
saatleri özellikle hisse senetlerinde düşüyor, yani biz artırmaya çalışıyoruz, likidite daha önemli 
diye bir yorum gelmiş. İsterseniz kısa bir şeyler söyleyebilirsiniz.

MEHMET GÖNEN:
Hak verdiğim bir yorum. Şimdi onu dengelemek biraz bizim elimizde, hakikaten şöyle tartışmalar 
var dünya borsalarında; biz sürekli müzayede halinde, 8 saat, 9 saat canlı bir seans yürütüyoruz 
ama o seans içinde büyük montanlı işlem yapmaya kalktığınız zaman, her zaman aynı likidite 
olmayabiliyor. O yüzden ara ara böyle artık fixing seansları yapılmaya başlandı. O yönde çalışma-
larımız da var, biraz daha az likit olduğunu düşündüğümüz mesela gelişen işletmeler piyasasında 
biraz öyle bir test gibi bir sürecimiz var esasında, yani oradaki likiditeyi biraz test ediyoruz. Ama 
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şu var, dediğim gibi bizim durumumuzda 8 saatlik seans uzun bir seans değil. Tüm yatırımcı tabanı-
mız, likiditemiz de hakikaten dünya standartlarında oldukça iyi, o araları da kaldırınca Türkiye’nin 
bence o merkezi lokasyonundan maksimum yararlanacak noktaya geldiğimizi düşünüyoruz.
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GÖKHAN SEÇKİN:
Panelimize geldiğiniz için herkese teşekkürler. Özellikle menkul kıymetleştirme, “token”leştir-
me (security tokenization) ve stable coin’ler (varlığa dayalı dijital para) ile Türkiye ve dünyadaki 
düzenlemelerle ilgili bazı hususları kapsamayı planlıyoruz. Panelistlerimizden ikisi blok zinciri 
teknoloji şirketlerinden geliyor, konuklarımızdan biri bir Türk aracı kurumundan diğeri ise Kripto 
Borsasından.  Güzel bir çeşitlilik var. Öncelikle her panelistimizden kısaca kendilerini tanıtmasını 
isteyeceğim. 

MATHIEU COTTIN:
Ben Lüksemburg merkezli bir şirkette İş Geliştirme’den Matthieu Cottin. Fayda (utility) token’ı, 
ödeme (payment) token’ı ve güvenlik (security) token’ı temin eden şirketlerle çalışıyoruz. Güven-
lik token’ı bugün ana odak noktası olduğundan, bizim tarafımızda neler sunduğumuzu açıklaya-
cağım. Sadece token ihraçlarına değil, bir token olarak tüm yaşam döngüsü boyunca duyacağı 
ihtiyaçlara cevap vermek için gereken çözümlere sahibiz. Euronext’in iştirakiyiz. Temmuz ayında 
ikincil piyasalarla ilgili de çalışmaya başladık.

PANEL 11: KONUŞMASAK OLMAZDI: KRİPTO PARA VE 
TOKENIZATION
19 Kasım 2019

SPONSORLUĞUNDA
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PHILIPP PEIPER:
Benim adım Philipp Pieper. Swarm’ın kurucusu ve konsey üyesiyim. Varlıklarını tokenlaştırmak 
için herkesin kullanımına açık dağıtılmış bir yönetim ağımız var. Yanı sıra şirketlere hizmet veren 
kar amaçlı bir şirketimiz var. Dağıtık bir organizasyonumuz var ve ben şahsen bir yıl önce Berlin’e 
taşındım. Ancak dünyanın dört bir yanında ekiplerimiz var. Gerçek bir örgütsel merkez kavramı-
mız yok.

MEHMET TAYLAN:
Benim adım Mehmet Taylan, A1 Capital genel müdür yardımcısıyım. Sorumlu olduğum alanlar 
hazine, varlık yönetimi ve iş geliştirme.

ÖZGÜR GÜNERİ:
Merhaba, Özgür Güneri ismim. BTC Türkiye CEO’suyum. 25 yılı aşkın süre geleneksel finansal pi-
yasalarda çalıştım ve son 2 yıldır BTC Türk için çalışıyorum. 670.000’den fazla kayıtlı kullanıcısı ile 
Türkiye’nin en büyük kripto para birimi platformuyuz. Ve bugün muhtemelen bu panel geleneksel 
finans ile finansın geleceğini birleştirecek. Bugün burada olduğum için çok heyecanlıyım. 

GÖKHAN SEÇKİN:
Seninle başlamak istiyorum Philip. Bir güvenlik token’ı ihraç etmeden önce göz önünde bulundu-
rulması gereken temel unsurlar nelerdir?

PHILIPP PEIPER:
Bence son derece önemli bir şeye dikkat çektiniz çünkü aslında tokenleştirme eylemi tamamen ve 
çoğu kez bir teknoloji eylemidir. Açıkçası bu, başka alandaki gereksinimleri teknolojiyi kullanarak 
çoğaltmakla ilgili. Ancak işimizi teknoloji kadar iyi yaparsak, o zaman bu kolay tekrarlanabilir ve 
ölçeklenebilir bir süreç. O zamandan önce ne olduğunu düşünüyorum, her şeyden önce ihtiyaç 
duyulan şeyin temelinde yatırımcıları çekebilecek bir hikayesi olan bir varlığa ihtiyacınız var. 
Bu sağlıklı değilse, onu menkul kıymetleştirmenin veya hatta dijital olarak menkul kıymetleştir-
menin bir nedeni yoktur. Bir yatırımcı hikayeniz olması gerekir. İkincisi, bu alana, yasal olarak 
mevzuata uygun olacak şekilde yapıyı kurmak ve bunu teknoloji düzeyinde istediğiniz bir poli-
tikaya tam olarak nasıl uygulayacağınızı bilmekle ilgilidir. Kara para aklama, müşteriyi tanıma 
gereksinimleri nelerdir? Menkul kıymetleştirme yapan herkesin geçmesi için gerekli olan tekno-
loji ile ilgisi olmayan süreçler var. Sonunda, güvenlik tokenlaştırma alanı menkul kıymetleştirme 
alanından farklı değil.

MATHIEU COTTIN:
Philip’e tamamen katılıyorum. Özetlemek gerekirse, dikkate alınması gereken üç adım olduğunu 
söyleyebilirim. Önce tokenize etmek için gerçek bir sete ihtiyacınız var. Tokenize etmek istediği-
niz şeyi tanımlamanız gerekir. Bu bölümde bir token’a bakıyorsunuz, neyi temsil ettiğini bilmeli-
siniz. Hisse mi, gayrimenkul veya emtia mı, tanımlanacak ilk şey bu. Bundan sonra, token’a başka 
hangi gelirin ilişkilendirileceğini tanımlamanız gerekir. Ayrıca başka nelerin ilişkili olduğunu ta-
nımlamanız gerekir. Örneğin temettü veya faiz geliri olacak mı? bunların dışında diğer haklar neler 
olacak, oy hakkı olacak mı? Bu ilk adım. 

Uyum konusunu da düşünmek gerekiyor. Hangi ülke düzenlemesine tabi olunacak? Müşteriyi ta-
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nıma ve kara para aklama da konunun önemli bir yönü ve dikkate alınması gereken son adım. 
Sadece bir ortakla işler yürümüyor, tam bir ekosisteme katılıyorsunuz. Yatırımcınızın tokenınızı 
cüzdanlarda saklamasını, kolayca ticaret yapmasını ve bunlar için birlikte çalışabilirlik istiyorsu-
nuz ve bunlar için katıldığınız ekosistemin içinde yaşabilecek çalışabilirliğe gerek var.

GÖKHAN SEÇKİN:
Hemen tartışmaya başladık ama affınıza sığınarak, Philip kısaca güvenlik tokenları ve kripto 
para birimlerinden fark hakkında bir ön bilgi verebilir misin?

PHILIPP PEIPER:
Kripto, aracıların olmadan herkesin özel anahtarla çalışmasına izin veren bu katman ve özel anah-
tarın sahibi olduğunuzda varlığı gerçekten elinde tutuyorsunuz. Öte yandan, bu durum bu işlem-
leri sahiplenmek isteyen finansal kurumlar ve küresel düzenleyiciler için çözülmesi gereken çok 
sayıda sorun ortaya çıkıyor. Sanırım bugün bunun daha iyi anlaşıldığı bir noktaya geldik. Aslında 
uyum konusunda süreçler var. Ancak güvenlik tokenları tarafında veya dijital güvenlik tokenı tara-
fında bu tamamen farklı bir şey. Çünkü orada, her zaman varlıkların sahibine dair bir fikriniz var-
dır, bu her zaman aslında menkul kıymet için bir gereksinimdir, sermaye piyasasında olduğu gibi.
Kullanılan teknolojinin normal sermaye piyasalarından farkı yok. Bu durumda, aslında bu ano-
nimlik paradigması üzerinde çalışmazsınız. Hala denklemde çok sayıda aracıdan kurtulabileceği-
niz paradigma üzerinde çalışıyorsunuz. Ama sonunda düzenleyicinin bu teknolojiyi anladığı zaman 
aslında yararlanabileceği bir şey olduğunu görüyor. Düzenleyicilere en sık söylediğim şaşırtıcı ifa-
de, mevcut düzenlemenizi bugün normal sermaye piyasalarında yapabileceğinizden daha yük-
sek derecede, daha yüksek bir güvenlikle, daha yüksek bir duyulabilirlikte uygulayabilirsiniz 
şeklinde.

GÖKHAN SEÇKİN:
Mehmet, henüz Türkiye’deki menkul kıymetleri tokenize etmekle ilgili piyasaya ilgi var mı?

MEHMET TAYLAN:
Henüz değil ama önümüzdeki yıllarda olacak. Çünkü önümüzdeki on yıl içinde müşterilerimiz 
olan genç nesil, işlem yapma yolumuzu kabul etmiyor. Örneğin Facebook Messenger’da işlem 
yapmak istiyorlar. Özellikle DLT (dağıtık hesaplama) ile işler değişiyor. Nasıl dijital fotoğrafçılığa 
adapte edilmemiş fotoğraf ekipmanı satıcıları kayboluyor, finans kurumlarının zamanı geldi. Ben-
ce finansal kurumların yeni döneme adapte olması gerekecek. Bu nedenle Türkiye’de tokenizas-
yonun 3-5 yıl içinde hayatımızda olacağını düşünüyorum.

GÖKHAN SEÇKİN:
Özgür yatırım bankacılığı geçmişinden geliyorsunuz. Şimdi bir kripto varlık borsasında çalışıyor-
sunuz. Kripto borsalarının güvenlik token borsalarına dönüşeceğini düşünüyor musun?

ÖZGÜR GÜNERİ:
Bir olasılık var. Ama dürüst olmak gerekirse, şu anda BTC Türk‘ün, aynı zamanda kripto para 
birimi platformunu olarak da benzersiz bir değer önermesi var. Türk Lirası itibari para biriminiz 
varsa, bu verdiğimiz ana hizmettir, kripto para satın alabilirsiniz. Böylece, finansal varlıklarınızı 
itibari para biriminden kriptoya dönüştürebilirsiniz.
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Önümüzdeki dönemde adaptasyon arttığında, borsaların muhtemelen yeni bir çözüm bulması ge-
rekebilir. Ve güvenlik tokenları fırsatı keşfetmenin yeni bir yolu olabilir. Ancak iyi olan şu ki, Meh-
met’in dediği gibi, geleneksel finansal hizmetler endüstrisine göre önemli avantajlarımız var. 

Aksine inanca rağmen, kripto para birimi blok zincirinde çok daha fazla izlenebilir, aynı şekilde 
güvenlik tokenları da. Ayrıca kullanıcı tabanı çok daha genç ve canlı. Okuduğum bazı araştırmalar-
da, önümüzdeki 30 yıl içinde muhtemelen 80 trilyon dolarlık servet genç nesillere aktarılacağına 
değiniliyor. Dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda büyük bir değişim olacak. Ancak asıl sorun her zaman 
en başta, uyum ve düzenleme konularında olacak.

Diyelim BTC Türk’te bir şeyler kote etmeye karar veriyoruz, zorluklardan biri, esas düzenleyicinin 
normal olan kripto dünyasını gerçekten ve tam olarak anlamaması. Ki, bu da gayet normal, in-
sanların çoğu anlamıyor. Ancak asıl sorun, kripto para birimi ve güvenlik tokenları olarak hiçbir 
şekilde tek bir düzenleme alanına girmemesi. Asla sadece sermaye piyasaları diyemezsiniz. 
Ticaret hukuku, merkez bankası hukuku, bankacılık hukuku hakkında düşünmelisiniz. Böylece 
her farklı açıya ve her farklı düzenlemeye dokunur. Dolayısıyla uyum gerçekten zor bir konudur ve 
küresel olarak çalışmalıyız. Ancak borsamız perspektifinde, 10 yıl içinde ne olacağını bilmiyorum 
ama küresel varlık işlemleri alanında kesinlikle çok daha rekabetçi bir ortam olacak. 

GÖKHAN SEÇKİN:
Güvenlik tokenları ve kripto paralarının iki farklı dünya olduğunu düşünüyor musunuz yoksa so-
nunda birleşecekler mi?

PHILIPP PEIPER:
Burada iki karşıt şey söyleyeceğim. Biri, gelecek şuna doğru gidiyor, “para hapishanesi” olarak 
isimlendirdiğim şey içinde bazı dijital varlıklar var ve para hapishanesi dışında olanlar da var. 
Ve para hapishanesi temelde gerçek bankacılık sistemine dokunan herhangi bir şeydir, hatta bir 
zamanlar itibari para ağ geçitleriyle çalışan bir kripto borsası bile, bir zamanlar kriptoya transfer 
itibari parasını yapan, bugün bankaların içinde çalıştığı paradigmalar içinde çalışmak zorunda 
kalacak. Belirli giriş noktaları vardır, bunlar bankalar tarafından kendi aralarında belirlenir veya 
düzenleyiciler tarafından tanımlanır. Ve bu bir güvenlik tokenı veya kripto olsun, aynı şekilde uygu-
lanır. Ayrıca, güvenlik tokenlerinde (privacy coin) bunun bazı ibarelerini görüyoruz. Ama sonuçta, 
Avrupa’daki herhangi bir kripto borsası şimdi Monero veya başkalarını kullanmamaya ayarlandı. 
Bir borsa yetkilendirilirken, yasal gerekliliklere gerçekten uyamazsınız. Örneğin FED-F seyahat 
kuralı olan daha fazla gereksinim var, çünkü her bir işlemin işlem için adlandırılmış bir karşı ta-
rafa sahip olması ve borsa tarafından bildirilmesi gerekiyor. 

İkinci yanlış anlama, güvenlik tokenlarının daha yüksek derecede bir gereksinime sahip olmasıdır. 
Şahsen işleri doğru yaparsak, geleneksel finansal ekosistemden daha az aracı olacağını düşünü-
yorum. Şahsen, bugün hala mevcut olan bazı temel gereksinimlerden kurtulmak için çalışıyorum, 
aslında blok zincirinin verimlilik kazanımlarından gerçekten yararlanabiliyor ve uyum gereksi-
nimlerini ihlal etmeden menkul kıymetler için kullanılabilir hale getirebiliyoruz. Bunların tüketici, 
yatırımcı ve ihraççı açısından yararlı olduğunu düşünüyorum. Her zaman elektrikli araba ile biraz 
karşılaştırırım. Normal bir geleneksel otomobil 60.000 parçaya sahip iken, elektrikli otomobil 
15.000 parçaya sahiptir. 1.000.000 km’lik bir Tesla kullanabileceğinizi henüz farketmedik. Henüz 
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görmedik. Bugün sadece ne kadar uzağa gidebileceğimizi, petrole kıyasla elektriğin ne kadar ucuz 
olduğunu görüyoruz. Bu, menkul kıymetleri kullanma şeklimizi, bireyler vb. arasında kişisel söz-
leşmeler yapma şeklimizi tamamen değiştirecek, yani, daha çok keşif yapılacak. 

GÖKHAN SEÇKİN:
Matt, dayanak varlıklardan bahsetik ve tokenleştirilebilecek farklı varlıklar olduğundan, tokeni-
zasyon için hangi varlık türünün daha uygun olduğunu düşünüyorsunuz?

MATHIEU COTTIN:
Bence her türlü varlığı tokenlaştırma durumu var. Tokenizasyonma ile senkronize edilecek tüm 
varlıklar için birçok işlem. Ama şu anda en çok ilgi gördüğümüz emlak sektöründen geliyor. Ben-
ce üç sebep var. Birincisi, genellikle gayrimenkul varlıklarının, varlık yöneticisinin portföyünün ço-
ğunu temsil eden varlıklardır. Bu yüzden gayrimenkulün muhtemelen ilk olacağını düşünüyorum. 
Ayrıca yasal yönü, gayrimenkul varlığına ilişkin ikincil bir piyasa olduğunda çok daha karmaşık. 
Tokenizasyon, bu yönlerin çoğunu otomatikleştirmeyi sağlayacak. Ayrıca çoğu insan için gayrimen-
kul, diğer varlık türlerine kıyasla daha çok insana hitap eden bir varlık.

GÖKHAN SEÇKİN:
Kripto borsalarının gelecekte bu tür düzenlenmiş kitle fonlaması projeleri için gelecekte ikincil 
piyasa imkânı sunarak destekleyeceğini düşünüyor musunuz?

ÖZGÜR GÜNERİ:
Ben ikincil pazarın özellikle kitle fonlaması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Düzenle-
meden anladığım kadarıyla, genel bir ilke olarak, biraz paranızı koymanız, biraz risk almanız ve 
likiditeye erişebilmeniz gerekir, bence bu çok önemli. Ve ikinci bir piyasa likiditesi yoksa, Türki-
ye’de bile emeklilik sisteminin bir şekilde ikinci el ticarete sahip olduğu düşünüldüğünde, çünkü 
birçok insan bir şekilde çıkmak istiyor. Sağlık nedenleriyle, başka nedenlerle. Dolayısıyla likidite 
burada çok önemlidir. Ancak genel bir prensip olarak ürünün kendisinin bir teklifi olmalıdır. Bu 
manzara değil, şirketin değeri ya da dayanak varlık değildir. Ancak, örneğin normal kanallardan 
veya tokenize bir perspektiften altın almak yerine, üzerinde ek bir güç olmalıdır. 

Aksi takdirde her şeyin tokenleştirilmesini ve her şeyi aynı şekilde yapmasını beklemiyorum. Bu 
olmayacak. Yatırımcı için daha ucuz olmalı, ikincil piyasa likiditesi çok önemli, belki de gayrimen-
kuldeki gibi likiditeyi getirirsiniz ya da altın gibi hareketlilik problemini çözersiniz. Bu yüzden her 
şeyin tokenleştirilmesine inanmıyorum ve her şeyi aynı şekilde yapıyorum. Ancak doğru ürünü 
bulmaya çalışarak ve tokenleştirerek masaya sağlam bir teklif sunabilmelisiniz. Böylece insan-
lar katılabilir. Örneğin, dünyamızda 7/24 işlem çok yaygın ve çok kritiktir. Dünya aynı Dünya değil. 
Cuma günü eve gidersiniz ve Pazartesi sabahı farklı bir Dünya’ya gelirsiniz. Bu değişken zaman-
larda 2 gün izin çok fazla. Bu yüzden borsa perspektifinden bakıldığında, ürüne yatırımcıya yeterli 
likidite sağlayabilmeliyiz. Ama kesinlikle kitle fonlaması için ikincil bir piyasa olmalı, aksi takdirde 
işe yaramayacaktır.

GÖKHAN SEÇKİN:
Mehmet, ikincil piyasalar hakkında ne düşünüyorsun? Varlıklar tokenlandığında likidite getirmek 
daha kolay olacak mı yoksa tamamen farklı mı?
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MEHMET TAYLAN:
Özgür’ün de belirttiği gibi, özellikle iyi tasarlanmış ve iyi işleyen ikincil pazarlar çok önemli. İyi 
çalışan ikincil pazarınız yoksa ürün için daha az talep olur. Bu nedenle, bir finans kurumu için 
müşteriye ürün pazarlarken en önemli şey, ürünün getirisi ne olursa olsun iyi kurulmuş ikincil pi-
yasalara erişim sağlayacak bir platforma sahip olmak. Yanı sıra, finansal kurumlar, müşterilerinin 
şu anda Özgür’ün platformu veya yurtdışındaki başka platformlar gibi iyi çalışan ikincil pazarlara 
erişebilmeleri için uyum sağlamalıdır.

PHILIPP PEIPER:
Bence iki şeyi vurgulamak önemli. Birincisi, kitle fonlamasından çok bahsetmemiz, şu anda gör-
düğümüz daha büyük kullanım durumunun sadece mevcut varlıkların varlık tokenizasyonu ol-
duğunu düşünüyorum. Aslında bireysel yatırımcılarla kitle fonlaması ek kaynak yaratmakla ilgili 
değil. Bu blok zincirinden bahsettiğimiz esnekliği kazandırıyor ve dijital bir varlık olarak ikincil 
piyasalara katılmayı sağlıyor. Ve ikinci yanlış algı, likiditenin, güvenlik kripto para işlemlerinde, 
kripto ticaretinde olduğu gibi işlev göreceğii düşüncesi. Sadece bir şeyi tokenleştirdiğiniz için, 
sihirli bir şekilde ortaya çıkan bir likidite olmayacak. 

Bir aracı kurum kullanmadan tezgahüstü işlem yapma imkanı zaten bir değer sunuyor.  Bunu biraz 
daha objektif ve kolay yapılabilir hale getirmek zaten likiditeyi arttıracak.  Ve bu aslında farklı varlık 
sınıfları için farklı ticaret katmanlarına yol açacak. Bir sonraki aşama bir miktar birikim dönemi 
olacak, bu daha çok kripto aleminden bildiğimiz bonding curve’e (bağlama eğrisi) benzeyecek. Ka-
muoyu nezdinde bir çekiciliğe sahip az sayıda varlık, şu anda kriptoda olduğu gibi merkezileşmiş 
borsalarda işlem görecek. Sanırım orada bir yol var, ama zaten tepki süresinde bugün olduğundan 
çok daha farklı görünecek.

GÖKHAN SEÇKİN:
Sizce Özgür, varlıkların tokenleştirilmesine rağmen likidite ile ilgili zorluklar var mı? Blok zinciri-
nin çözmeyi vaat ettiği likidite sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz?

ÖZGÜR GÜNERİ:
Dünyada likidite sorunu olmadığına inanıyorum. Merkez bankaları her gün para basıyor, trilyon-
larca dolar çıktı. Yani makro düzeyde likidite mevcut. Ancak, ürün düzeyinde, sektör düzeyinde 
veya bölgesel düzeyde, bazı güvenlik tokenlaştırmalarında, değer yaratan bazı sürtünmeler ola-
bilir, mesela stable coin’ler (varlığa dayalı dijital para). Finansal hizmetler sektöründe bir sorun 
olduğunda, her zaman yeni bir şey deneyecek başka bir yol veya başka bir şey deneyecek olan 
bir grup insan vardır. Bu yüzden likiditenin en büyük endişe olmadığına inanıyorum. Yerinde bir 
ürününüz varsa ve bu ürüne herhangi bir likidite gelmiyorsa, belki de ürününüzü kontrol etmeli-
siniz. Var olduğunda, para bugünlerde bile akıllıdır. Gerçek bir değer teklifi olduğunda veya neye 
odaklanmak yerine, ancak odaklanıyorsanız ve neden bu ürünü satın alıp ticaret yapmalıyım. Ger-
çek bir değer önermesi varsa, likidite gelecektir, çünkü küresel olarak likidite bolluğu var. 
Buradaki tek sorun, ürünü doğru şekilde, doğru zamanda ve doğru erişilebilirlikte tasarlamak 
olacaktır. 

GÖKHAN SEÇKİN:
Daha çok halka açık şirketlerin hisse senetlerinde işlem yapmaya alışkınız. Belki de buradaki 



191PANELLER

zorluklardan biri, tokenize araçlar kullanarak fon yaratmanın daha kolay olmasıdır. Şimdi şirketler 
girişim sermayesi yatırımları için bile fon toplamaya çalışıyor. Ne düşünüyorsun Matt, tokenleş-
tirme mantığı girişim sermayesi yatırımına aykırı mı?

MATHIEU COTTIN:
Bunu söylemek için daha önce yaptığınız bir yorumu kullanacağım. Türkiye’de kitle fonlaması dü-
zenlemesi onaylandı, ancak ikincil piyasada bazı kısıtlamalar var. 

Start-up şirketlerine bakarsak, bu sektöre likidite getirmenin çok mantıklı olduğunu düşünmü-
yorum, üzgünüm. Bir haber çıktığında, yatırımcılardan endişe edebilir ve bu transfer edilebilme, 
tokenizasyon katmanları, istedikleri takdirde çıkabilecekleri garantisini verir. Bu nedenle, başlan-
gıç için tanıdık likidite pek mantıklı değil. Ancak likidite hakkında konuşmadan önce, tokenleştir-
menin sadece likidite sağlamak değil, her şeyden önce transfer edilebilirlik kattığını anlamak 
önemli. Tokenizasyonun esas katma değeri budur.

GÖKHAN SEÇKİN:
Dolayısıyla tokenizasyon platformları, teknolojilerini nasıl sundukları konusunda farklı yaklaşım-
lara sahip. Bazı platformlar “white label” tarzda sadece projelere teknolojilerini sunuyor, projeleri 
incelemeleri gerekmiyor. Bazı platformlar ise teknolojilerini artı platformunu sunuyor. Bu yüzden 
belki de tokenleştirdikleri projeleri incelemeleri gerekiyor. Peki, tokenleştirme için müşteri se-
çerken yaklaşımınız nedir? Bir yatırımcı açısından bakıldığında, tokenlerin uygun şekilde düzen-
lenmiş olduğunu mu yoksa hala tehlikeli bir yatırım olduğunu varsaymalıyız?

MATHIEU COTTIN:
Bence Swarm ve tokenizasyon için iyi bir paralellik oluşturuyorsun, bir ön mağaza platformu ko-
yarken white label çözümleri sunuyoruz. Yaklaşımımız biraz farklı çünkü geleneksel finans en-
düstrisindeki geleneksel paydaşların yerini almak istemiyoruz. Vizyonumuz, günlük işlerini farklı 
altyapılarda yapmaya devam edebilmeleri için onlara araç vermektir. Bu yüzden piyasada farklı 
yaklaşımlarımız var. Tam bir due diligence süreci de yürütebiliyoruz, tüm ihraç belgelerine de 
sahibiz. Sadece white label çözümleri sunmakla kalmıyor, daha ötesi var.

GÖKHAN SEÇKİN:
Yakın zamanda bir self servis ürün için bir ürün lansmanı yaptınız, neden böyle yaptığınızı söyle-
yebilir misiniz? Menkul kıymetler çok karmaşık olduğu için, bir self servis platformunun menkul 
kıymetlerini tokenize etmek isteyen şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyor musunuz?

PHILIPP PEIPER:
Organizasyonumuzda iki farklı seviye var. Biri aslında protokol seviyesidir, açık kaynaklı, herkes 
kullanabilir, çoğaltabilir, onunla oynayabilir, Linux’u bir işletim sistemi olarak nasıl indirebile-
ceğinize çok benzer ve sadece kendi araçlarınızı oluşturabilirsiniz. Ve aslında bir Swarm uygula-
masında, insanların sadece blok zinciri hakkında herhangi bir teknik bilgi olmadan gidebilecekleri 
bu arayüze sahipler, gidebilirler, verileri tokenla ilişkilendirebilirler, token özelliklerini tanımlaya-
bilirler, Sonunda, arzı, ismi, bilgiyi tanımlayıp ve daha sonra tek bir düğmeyle onu başlatabilirler. 
Ve bu zamanla büyüyecek ve kolaylaşacak. Bu arayüzle, sadece denklemden çok fazla teknoloji 
karmaşıklığı alıyoruz. 
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Normalde doğrudan blok zinciri ile de yapılabilir. İnsanların bu teknolojiyi kullanma kararı alma-
dan ve aslında gerekli olan tüm işleri yapmaya karar vermeden önce bu daha eğlenceli yollarla 
bu teknolojiyle uğraşmasına izin vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden, bu engeli bir 
şekilde azaltmaya çalışıyoruz, oynamayı kolaylaştırıyoruz ve sonunda belki de asla gelişmeyece-
ğini düşüneceğimiz ilginç bir şey evrimleşecek. Bunu engellemek istemeyiz. Öte yandan token’a 
çok benziyoruz. Temelde bir hizmet katmanımız var. Bilinçli kararlar vererek hangi müşterilerle 
çalışlmak istediğmize karar veriyoruz. Sadece birilerine hizmet satmak için değil, güvenilirlik, 
potansiyel fırsat, etkileşim ve nereden geldiklerinden dolayı yardım etmek istediğiniz kesimin kim 
olduğuna karar vermelisiniz. Karar vermek için gerekli olan tüm farklı katmanları düşünüyoruz. 
Henüz genç olan bu sektörde doğru ya da yanlış yok. 

GÖKHAN SEÇKİN:
A1 Capital düzenlenmiş bir kuruluş. Tokenleşmenin değer önerisi aracıların ortadan kalkması. Bir 
aracı kurum olarak tokenizasyon sürecinin aracı kurumları ortadan kaldıracağını düşünüyor mu-
sunuz? Yoksa tokenleşmiş kıymetler için bir aracı kurumun sunabileceği katma değer var mı?  

MEHMET TAYLAN:
İş modelinize bağlı olacaktır. Örneğin A1 Capital’in halka arz deneyimleri var, ihraççılara danış-
man olacağınız bir iş modeli seçerseniz, tokenlarını nasıl yapılandıracağı ve değerlemelerini ko-
nusunda çalışabilirsiniz. 

Ayrıca, A1 Capital gibi aracılar, yatırımcılar için, aynı zamanda müşterilere de tavsiylerde bulunabi-
lir diye düşünüyorum. Müşterilerimizin farklı tokenizasyon platformlarına veya token borsalarına 
erişimini kolaylaştırarak merkezi distribütörler gibi davranabiliriz. İş modelinize bağlı olacaktır, 
ancak bence finansal kurumun bu özelliğe adapte olması gerekiyor, A1 Capital olarak bunun önü-
müzdeki on yıl içinde geleceğine inanıyoruz.

PHILIPP PEIPER:
Bir cümle eklemek istiyorum. Aslında yatırımcıları bir iş fırsatına sokma eylemi anlamına gelen 
sermaye oluşumunun çok yerel bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Ve gelecekte, bu durum orta-
dan kalkmayacak, aksine, insanlar fırsatları açıklayacak, faaliyetlerinde onlara hizmet edecek.
bir aracı kurum gibi güvenilir bir tarafa sahip olmak istiyor. Bu aslında yerel ortamda olmasa da 
bölgesel olarak gerçekleşiyor. Bu katmanın güçlendirilmesi söz konusu. Tehlikeye girecek katman 
aslında sadece aracıların işlevselliği üzerinde çalışan, işlemleri kolaylaştırmak gibi basit eylem-
lerden ücret alan katman olacak.

ÖZGÜR GÜNERİ:
Sektörün değişip adapte olmak zorunda olduğunu görüyorum.  Türkiye’de ve dünyada çeşitli ban-
kalardan birçok arkadaşım var. Birçok insan, bitcoin’in geleceğini ve bankaların yok olacağını 
düşünüyor. Bu olmayacak. Bazı insanlar, sektörler, şirketler veya bankalar yeni Dünya’ya adapte 
olacaklar ve bunun bir parçası olacaklar ve belki de önemli bir pazar payı alacaklar. Ancak bazıları 
da çok geç kalacak ama sektör durmuyor ve ilerliyor. Genel olarak, aracıların bir şekilde değişe-
ceklerine, ancak tamamen ortadan kalkmayacaklarına inanıyorum. Her zaman bir çeşit hizmeti 
kolaylaştıran biri olacaktır. Aracılık ihtiyaç duyulan bir hizmet olmaktan çıkarsa başka bir şeye 
dönüşecektir. Bence yok olmayacak.
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GÖKHAN SEÇKİN:
Ancak, hâlihazırda mevcut altyapının buna ihtiyaç duyduğu kanunda zorunlu olan bazı aracılar 
var. Ama muhtemelen blok zincir olan yeni altyapı buna ihtiyaç duymayacak. Yani düzenlemelerin 
değişmesi gerekiyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?

ÖZGÜR GÜNERİ:
“Güvenme, doğrula” sloganına inanıyorum. Artık finansal kurumlar için bile, güven zaman içinde 
inşa ettiğiniz bir şey değil, ancak karşı tarafla çalışmaya başlayabilir ve söylediklerini, ne yap-
tıklarını ve nasıl yaptıklarını doğrulayabilirsiniz. Ve güven artık bir mesele değil. Güven, sadece 
içgüdülerinize veya diğer tarafların doğrulamasına sahip birisine güvenmeniz gerektiğinde veya 
doğrulama değil krediyle ilgili bir sorundur. 

Diyelim ki Mehmet der ki, Philip finansal hizmetler alanında güvenilir bir kişidir. Çalışmaya baş-
lıyoruz ve bir noktada onun güvenilir olup olmadığına karar veriyorum, belki olumlu şeyler, olum-
suz şeyler yaşıyorum. Ancak günümüz dünyasında blok zinciri ve kripto para birimi ve tokenizas-
yonu ile kimseye güvenmek zorunda değilsiniz, sadece doğrulayın. Bunu bu şekilde yaparım. Ya da 
bir bakayım, yaptın mı? Giriş yaptınız mı? Görebilir miyim? Herkes görebilir mi? Yeni Dünya farklı 
bir açıdan çok daha zor ama daha kolay olacak. Bu yüzden belki de düzenleyicilerin onayı tek 
başına yeterli olmayacak. Çünkü bankanızın paranızla yaptıklarını, müşteriyi tanıma verilerini ve 
diğer bilgileri doğrulayabileceğiniz bir sistem varsa neden bankacılık otoritesine ihtiyacınız var? 
Evet, odaklanabilecekleri bir alan var, ancak blok zincirinin masaya getireceği şeffaflık çok değerli. 
Söylemeye çalıştığım şey bu.

PHILIPP PEIPER:
Bir tür zorunlu katmanların yok oluyor gibi olduğunu söyleyebilirim, çünkü düzenleyicinin kendi-
leri aslında daha fazlasını kontrol edebilir. Bu da bize merkezi stable coin‘leri da getiriyor. Merkez 
bankası kendi türünde bir dijital para birimi sunuyorsa, neden bankalara ihtiyacınız var?

ÖZGÜR GÜNERİ:
ABD dolarına bağlı stable coin kripto para birimi olan Tether ile ilgili bir şey eklemek istiyorum. 
Herkes arkasında yeterli dolar olup olmadığı hakkında konuşur. Ancak sistem, geleneksel finan-
sal hizmetler endüstrisine, itibari paraya dokunduğunda sorun yaşar. Ancak Tether Bitcoin’u da-
yanak almış olsaydı, herkes Bitcoin tarafından bunu %100 bilirdi. Cüzdan var, içinde para var ve 
10 yaşında veya 90 yaşında veya 40 yaşında bir profesyonel olsanız bile dünyanın her yerinden 
doğrulayabilirsiniz. Finansal hizmetler endüstrisine şeffaflık getirecek bu tür stable coin ve to-
kenizasyon yaklaşımının değerli olduğunu düşünüyorum.

PHILIPP PEIPER:
2008 krizindeki CDS’ler gibi kitle imha silahları ürettiğimiz söyleniyor. Önemli bir fark farklı finan-
sal ürünlerin bileşimini biliyorsunuz. Farklı aşamalardan geçebilir ve satın aldığım bu şeyin hangi 
varlıklardan oluştuğunu doğrulayabilirim. Bu, bankacılık sisteminde 2008’de olduğu gibi, birlikte 
paketlenip şeffaflık olmadan satılan bir şey değil. Geleneksel finansal piyasalarda görülmemiş 
şeffaflık katmanları yaşayacağımızı düşünüyorum. 
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GÖKHAN SEÇKİN:
Mevcut yasalar eski veya belki de eski güven katmanları içindir, örneğin Estonya’da payları token-
leştirmeyi araştırdık, sorun yok. Ancak ikincil piyasaya sahip olmak neredeyse imkansız, çünkü 
Estonya düzenlemesi herhangi bir hisse senedi değişiminin noterle onaylanması gerektiğini daya-
tıyor. işlemleri notere onaylatmak istemiyorsanız, bu payları merkezi kayıt kuruluşuna kaydettir-
meniz gerekli. Ve sadece Estonyalı banka hesabı bu varlıkları satın alabiliyor. Dolayısıyla bu varlık-
lar uluslararası yatırımcılar tarafından alınıp satılamıyor. Kanunlarda bazı değişiklikler yapmamız 
gerektiğini düşünüyorum, yoksa teknoloji kısıtlanacak. 

Stable coinlerden bahsettiğimizden bu konuyu açmak istiyorum. Güvenlik tokenlarından farklıdır-
lar. Güvenlik tokenları, güvenliğe rağmen varlığa sahip olan kişinin kimlik katmanına, kimliğine 
sahiptir. İşlemleri aynı zamanda bu kimliklere ve daha başka gereksinimlere dayalı akıllı sözleş-
melerle de kontrol edilir. Ancak, birçok kişi kriptoya yatırım yapıyor olsalar bile, stable coin‘ların 
çoğunun kripto para birimleri olmasına rağmen, güvenlik token’larıyla benzer şekilde ihraççının 
yatırımcını, kripto cüzdanınızdaki fonlarınızı dondurabileceğini bilmiyor.

Stable coin volatilite sorununu çözüyor. Stable coin‘ın yakın gelecekte e-paraya bir alternatif 
olacağını düşünüyor musunuz? Neden günlük hayatımızdaki ödemeler için kullanamıyoruz?

ÖZGÜR GÜNERİ:
İki cevap olduğuna inanıyorum. İlk olarak, hayır, bence. Elektronik para sistemini değiştirmeye-
cek. Stable coinler şu anda bir değer önermesine sahip. Kripto topluluğunda, hala “evet, bitcoin’e 
inanıyorum, dünyayı ve her şeyi değiştirecek“diye düşünülüyor. Ancak Dünya ABD doları ile çalı-
şıyor. Bu yüzden insanların ABD dolarını bir noktadan diğerine aktarması gerekiyor, bu sizin 
yanınızda oturan bir sonraki kişi veya dünyanın herhangi bir yerindeki başka bir borsa gibi olabilir. 
Ancak stable coin kripto endüstrisindeki ABD doları likidite sorununu çözüyor. Bunun için belirli 
bir değeri var. 

Ancak ödeme sistemleri için, çok hızlı, çok verimli olan Türk ödeme sektörü hakkında konuşabi-
lirim. Bazı alanlarda pahalı olabilir ama daha ucuzluyor. Dolayısıyla, stable coin‘ın başarılı olabil-
mesi için, ekosistemde, kullanıcıya veya ihraç edene, yarar sağlayacak bir değer önermesi olması 
gerekir. Ancak Türkiye’nin avantajı ve belki de dezavantajı, büyük enflasyon geçmişi nedeniyle 
mükemmel bir durumumuz. Türk halkı, 15 dakika içinde paranızı bir bankadan diğerine aktar-
manın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Dolayısıyla ödeme sistemi Türkiye’de çok iyi, bankacılık 
altyapısı bence mükemmel, internet bankacılığı, mobil bankacılık birinci sınıf. Belki de Türk lirası 
çok şanslı olmayabilir, ancak her zaman küresel olarak büyüyen stable coin‘ler olacaktır. Sadece 
bir para biriminin kripto versiyonu olduğu için değil, sektörde gerçek bir sorunu çözdüğü için. 
Yani her para birimi stable coin olmayacak, ancak bunun için kesinlikle bir yer var.

PHILIPP PEIPER:
İki şey söyleyeceğim. Bu yüzden Tether gibi varlığa dayalı stable coin’lerden, akıllı sözleşmeli destekli 
stable coin’lere, daha sonra devlet destekli stable coin’lere geçiyoruz. Nihayetinde bu tüketicinin ter-
cihi. Tüketicinin rahatlığı, şeffaflığı ve güveni önemli olacak. Akıllı sözleşmeye dayalı istikrarlı para 
birimlerinin faydası, iş modeli olarak varlığa dayalı tokenlarla desteklenebilir olması. Dolayısıyla, 
operatör sepetteki varlık para birimlerini seçebilecek, bu da tüketiciler için şeffaflık sağlayacaktır. 



195PANELLER

İkinci şey, sanırım genel olarak, blok zincirinin başarısı artık onun hakkında konuşmadığımız 
zaman ortaya çıkacak. Yani, e-para veya blok zinciri tabanlı ya da herhangi bir şey olması gerçek-
ten önemli olmadığı zaman. Çünkü o zaman tüketiciler için önemli olan ikna edici doğası olacak. 
Aslında çocuklarım asla blok zincirinin ne olduğunu ya da babalarının ne yaptığını anlamayacak-
larını düşünüyorum. Çünkü gerekli değil. Sanırım burada da 3-5 yıla geleneksel menkul kıymetler 
piyasasıyla blok zinciri tabanlı pazar hakkında konuşmayacağız. E-paraya karşı stable coin’lerden 
bahsetmeyeceğiz. Her şey kabul edilen uygulamalar tarafından bir protokol katmanı olarak tü-
ketilebilir bir şey olacak.

GÖKHAN SEÇKİN:
Yatırımcılar akıllı sözleşmeye güvenmeli, bu tokenin istikrarını ayarlamalı. Son zamanlarda Lib-
ra’nın belki benzer sorunları vardı. Belki de bu konu itirazların bir parçasıydı ve yakın zamanda, 
farklı bir itibari para birimi ile destekleneceklerini açıkladıklarını gördüm. Bu iki konuyu bağla-
mak için bir soru soracağım. Temettü ödemelerinde akıllı sözleşmeleri stable coin’leri kullana-
nan projeler görüyor musunuz, yani bu durum yaygınlaşıyor mu? 

MATHIEU COTTIN:
Henüz yaygın değil, gerçekleşmiyor. Bu şekilde ilerlemek için gerçek bir istek var. Şu anda ana bir 
konuyu tanımak için, yatırımcılar tarafından güvenilen stable coinlere ihtiyacımız var. Açıkçası, gü-
venlik tokeni işlemlerinin takasının otomatikleştirilmesi sürecinin stable coin’lerle olması bugün 
itibari para ile olduğundan çok daha kolay olacağı görülüyor. Blok zincirindeki bilgileri okumak, 
banka hesabındaki bilgileri okumaktan çok daha kolay.

PHILIPP PEIPER:
Bence bu, günümüzde insanların yatırım yolunda şeffaflığı sağlamanın kolay olduğunu bildikleri 
çok kritik bir nokta. Ne alıyorum, nasıl alıyorum.  Tahvil piyasasında, emtia piyasasında, şu anda 
şeffaflaşma yönünde muazzam miktarda iş var. Sadece paranın finansal üründen nasıl aktığıyla 
ilgili şeffaf mekanizmalar vermek değil, aynı zamanda sıklığı arttırmak. Yani tahvilimin dağıtımı-
na çeyrek dönemde değil dakikalar bazında alırken sahip olmak bir değerdir. Ve bu planlanabilir 
projelerin ardında inandırıcı bir hikaye. Ve sonra ikincil, onları kim destekliyor ve şeffaflık nedir?

GÖKHAN SEÇKİN:
Kripto para birimlerinin benzersiz değer teklifi, sansüre dirençli, kontrol edilemeyen, hükümetler 
tarafından kontrol edilmesi zor olmasıdır. Öte yandan merkez bankaları yerel dijital para birim-
lerini ihraç etmeye çalışıyor. Aynı zamanda, bu ülkeler de aynı hükümetler kripto düzenlemeleri 
yapıyor. Merkez bankası dijital para birimlerinin kripto ekosistemine karşı bir tehdit olacağını dü-
şünüyor musunuz? Tether veya diğer stable coinlere karşı kendi dijital para birimlerini zorlayabi-
lirler mi?

ÖZGÜR GÜNERİ:
Bunun bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Pazarı daha da büyütecek. Çünkü Bitcoin World’de 
bir cüzdan, Fed’e, bana veya Türkiye Merkez Bankası’na ait olsun, başka bir cüzdanla aynıdır sis-
teme güvenmeyen finansal aracılar veya yatırımcılar nezdinde. Artık Türkiye Merkez Bankası’nın 
veya başka herhangi bir merkez bankasının kripto işlemlerine girdiğini bilecekler, bu da resmi 
olarak önemli bir yıkıcı yenilik ve büyüme ve gelir potansiyeli ve sektörde gelişme olduğunu 
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gösteriyor. Bu yüzden inanıyorum ki, merkez bankaları kripto dünyasına herhangi bir rekabet 
getirmiyor. Ancak bu, dışarıdan gelenler için de sektördeki olumlu duyguyu artıracak. Bunu görü-
yorum, çok olumlu bir adım.

PHILIPP PEIPER:
Bu sadece bugün küresel ekonomide rol oynayan büyük ilgili para birimleri için geçerli olacak. 
Libra’nın durumuyla ilgili konulardan birinin aslında Bitcoin veya ABD doları ile ilgisi yok, orta ve 
küçük merkez bankaları ile daha fazla ilgisi var. Zimbabve’deyseniz ve %1.000.000 enflasyonunuz 
varsa, aslında size hiç bu şekilde hizmet etmeyen bir ekosisteme güvenmeniz için hiçbir neden 
yoktur. Bence büyük ekonomilerin küresel küçük ekonomiler üzerinde etkili bir rol oynuyor olma-
sı, bugün devlet destekli stable coin‘lerin kripto ekosistemi üzerindeki olası etkisinden çok daha 
büyük bir sorun olacak. Bu hala Bitcoin için yolun normal tüketiciden farklı değer ve ekosistemin 
bulunduğu çok erken bir uyum anlarıdır. Bence benimsenme nedenlerinden ötürü çok kritik, gü-
venilirlik nedenleri çok ciddiye alındığı belli oluyor. Çin destekli para birimlerinin sadece kripto 
para değil dünya üzerinde büyük etkisi olacağını düşünüyorum.

ÖZGÜR GÜNERİ:
Bu yeni bir teknoloji ve yeni bir finans yöntemi, bunu görmek zorundayız. Evet, tehditler ve fırsatlar 
var ama çok olumlu, inanıyorum.
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EROL LENGERLİ:
Burada hem kendi alanlarında hem yatırım tarafında hem de girişimini olgunlaştırmış, globalleş-
tirmiş çeşitli sektörlerden gelen katılımcılarımız var. Öncelikle herkesin kendi alanlarında yaşa-
dıkları zorluklar, başarılar nelerdir, şeklinde bir yol haritası oluşması fikrindeyim.

DR. AYDIN ÖZTUNALI:
Ben melek yatırımcı rolündeyim. Bu yolda karşılaştığımız sorunları cevaplayacağız. Ben 2009 yı-
lında Türkiye’de melek yatırım, start-up’larla çalışmaya başladım. Kendim bir girişim kurdum 
ve onu beceremediğim için melek yatırımcı oldum. İnsanlar iyi bir girişimci olamadığı için melek 
yatırımcı olur. 2009 yılında kendi girişimimi başlattım fakat yarı zamanlı (part-time) girişimcilik 
yapılamadığı için ve farklı işlerle de uğraştığım için maalesef gerçekleştiremedim. Girişimcilik 
tam zamanlının da ötesinde bir iş. O sene yine bir girişime yatırımcı oldum fakat bir süre sonra 
ara verdim. Sonra 2014’te tekrar başladım ve şimdi 4 aktif yatırımım var. Estonya’da bu ay bir ya-
tırıma giriyorum, bununla birlikte 5 yatırımım olacak. Türkiye’ de aynı zamanda bazı girişimlerde 
de yatırım arıyoruz çünkü ben aktif yatırımcının da ötesinde bir aktif yatırımcıyım. Yatırım yaptığım 
girişimlerde neredeyse şirketin elemanı ya da bir kurucu ortak (co-founder) gibi çalışıyorum.  
Orada, masanın öbür tarafına geçtiğiniz zaman Türkiye’deki yatırım ortamının çok başarılı ve 
sağlıklı olmadığını düşünüyorum ve bunu her yerde dile getiriyorum. Burada karşılaştığımız 
sorunlar açısından en önemlisi de o bence. Türkiye’de   startup tarafında bir sermaye kıtlığı 
var. Mesela Estonya’da çalışmaya başlayınca onu çok net görüyorum. Olan sermaye tarafında da 
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yatırımcıların girişimcilere bakış açısının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bu modelde ciddi 
sıkıntılar var çünkü şöyle şeyler oluyor, mesela geliyor arkadaşlar soruyorlar, yatırımcı para vere-
cek, yatırım yapacak ama bir sene sonra onu geri alma garantisi için yazılı olarak senet istiyor. O 
zaman götürüp bankaya paranı yatırırsın diyorum. Sermaye o kadar az ki dolayısıyla girişimcilerin 
çok fazla alternatifi olmuyor. Hiç de hoş olmayan, doğru olmayan koşullara boyun eğmek zorunda 
kalıyorlar ya da yıllarca patinaj yapmaya devam ediyorlar. TÜBİTAK ’tan, KOSGEB’den ya da diğer 
kaynaklardan fon toparlamaya çalışıyorlar. Türkiye’de şu anda yatırım ortamında start-up’lar 
açısından en önemli problem, yatırımcı kafasının sağlıklı olmaması. Startup kalitesi bence ga-
yet iyi durumda. Şöyle bir karşılaştırma yapabilirim. Yine bildiğim pazarlar açısından Estonya’y-
la karşılaştırıyorum, Estonya dünyada örnek gösterilen startup ekosistemlerinden bir tanesidir. 
Orada da mesela son katıldığım Syndication’da 47-48 kadar bir start-up’ı değerlendirme ve pu-
anlama imkânım oldu. Yetenek ve fikir açısından inanılmaz güzel start-up’lar var. Gelinen seviye 
açısından o tarafa baktığınızda milyar dolarlar, yani Silicon Valley’deki girişim sermayeleri (VC) de 
oraya doğru akıyor. Türkiye’de startup kalitesi açısından bir sorun yok fakat altyapı sorunları, 
yatırımcı, yatırımcı ortamının olmaması, genel konjonktür gibi farklı sorunlar var. Bu konuda 
devletin şöyle bir rolü vardı. Yakın zamanda devlet start-up’lara fiili olarak bir sürü projeler açıyor 
ve ciddi kaynaklar aktarıyordu.

DOÇ. DR. MEHMET ERÇEK:
İTÜ’nün girişim tarafında kurmaya çalıştığı değişik ve farklı programlardan oluşan bir ekosistemi 
var. Bu ekosistemin programlarının dizaynında, süreçlerinin yerleştirilmesinde, onların ilerletil-
mesinde, icra (execution) eğitim ve mentorluk tarafında yaklaşık 5 senedir yarı zamanlı (part-ti-
me) çalışıyorum. Bu 5 yıl içerisinde yaklaşık 5 bin kadar proje görmüşümdür. Bunların içerisin-
de bazısı TÜBİTAK projeleriydi.  Eski adı tekno girişimdi, ondan sonra 1512 projelerine dönüştü. 
Bunlarda devlet aktif olarak bir şeyleri fonlamaya çalıştı fakat bir süre sonra yavaşlattı. Çünkü bu 
bürokratik bir süreç ve sonuçta TÜBİTAK büyük ölçüde bürokratik bir kurum. Dolayısıyla işleri ta-
mamen kuralına uygun yapma gerekçesiyle zaman kaybediyoruz. Çünkü startup’ların en önemli 
kaynağı zaman.  Başvuru için 2-3 ay, başvuru süresi için 6 ay, parayı alırken 2 ay dediğiniz zaman 
zaten 9 ay geçmiş oluyor. O 9 ay içerisinde alacağınız 200 bin liranın bir anlamı kalmamış oluyor. 
Belki 2 ayda, 3 ayda zaten ya rakip ya da rakibe benzer firmalar çıkmış oluyor ve dolayısıyla bu hızı 
yönetememe gibi bir durum söz konusu oluyor. Özellikle erken aşamada ve derin teknoloji (deep 
tech) dediğimiz şeylerde sermaye kıtlığımız var. Dolayısıyla bu tür durumlarda aslında tek 
sponsor devletmiş gibi görünüyor. Elimizdeki projelerin çoğunu kaybediyoruz. Çünkü bunları 
erken aşamada fonlayamıyoruz. Startup’lar tarafından yaratılan yeni buluşları tam olarak fonla-
yamıyoruz. Bahsedildiği üzere bazı start-up’lar, tam olarak nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama 
“benim cebimde para var, biz bu iş nasıl yapalım” diyen ve pek de melek olmayan yatırımcılara 
gitmeye başlıyor. Bu sağlıklı bir yola doğru giden bir şey değil. Çünkü bizim startup diye adlandır-
dığımız ve birazda Silikon Vadisine benzettiğimiz süreçler bir elin parmaklarını geçmedi. Türkiye’ 
de aslında herkes kendi dişiyle tırnağıyla kazıdığı şeyleri satarak bugün bir çıkış hikayesi yazdı.  
Bu süreci yönetemiyoruz, ciddi bir sıkıntı var. İnsanların yatırımı nasıl yapmalıyız ve bunda nasıl 
bir risk almalıyız konularında zihniyet değişimine gerek olduğunu düşünüyorum. Her yatırımcı da 
bir sürü fon var, bir sürü startup arayan insanlar var ama kendilerini ne kadar anlatıyorlar, biz ne 
arıyoruz, tam olarak kimi arıyoruz, nasıl arıyoruz, bizi nasıl bulmalısınız, kimler bulmasın, kimler 
bulsun noktasında ne kadar doğru veri sunuyorlar diye düşünüyorum. İTÜ çekirdek senede 10 
bin civarında başvuru alıyor. Bu 10 binin içerisinde biz gerçekten yatırım yapılabilir diye dü-
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şündüğümüz 60-80 arası girişimci mevcut fakat bunların da bazıları çeşitli kaygılarda olmasa, 
tamamen getirmeyeceğini düşündüğünüz bir kitle. Ben girişimci olacağım diye gelen insanlar, fı-
rın, simit ve sucuları birleştireceğim diye KOSGEB’e gidiyorlar. Bu tarz basit platformların rekabet 
avantajları pek yok tabi. Türkiye’de gerçekten rekabet avantajı olan, takım gibi olan, biz bu işi 
başarabiliriz diyen kendi alanımızda en büyük kurum biziz herhalde. Büyük ölçüde 80-100 ara-
sı başvuru aldığımızı söyleyebilirim.

KERİM TÜRE:
İlk önce melek yatırımcılık kısmından bahsetmek gerekirse, biz 2007 yılında Burak Büyükdemir’le 
birlikte e-tohum’u kurduk. O zamanlar 7-8 kişilik bir mini melek yatırımcı ağı oluşturduk. Ben 
de ilk şirketimden ayrılmıştım. Elimde bir birikim vardı ve onu Burak’ın liderliğinde birkaç yere 
yatırım yaparak değerlendirme şansı bulmuştuk. Ben o zaman kendimde şunu gördüm. Ben bir 
girişime baktığımda bir girişimci gibi bakıyorum, yatırımcı gibi bakamıyorum. Yani direksiyona sa-
rılasım geliyor. Onun için dedim ki ben başka bir şey yapmam lazım. 2010 yıllarında kendi aile ve 
etrafımdan, daha kapalı giyinen kadınların giyim konusunda seçenek bulmakta çok zorluk çektiğini 
gördük. Bu konuda bir şey yapalım dedik ve bu konuda eğer Türkiye’de seçenek azsa, Almanya’da 
yaşayan bir Müslüman için veya Amerika’da yaşayan bir Müslüman için seçeneğin az olduğunu 
düşünerek o zaman ki tekstilcileri ikna etmeye gittik. Dedik bakın böyle bir durum var, gelin mu-
hafazakâr kadınlar için bir şeyler üretin, siz üretin, biz de melek yatırımcısı olarak bu işi destek-
leyelim.  Maalesef o klasik tekstilcileri ikna etmemiz mümkün olmadı. En az büyük 3-4 modacı, 
“bizimkiler internetten kıyafet almaz” dedi. Peki dedik, o zaman biz yapacağız, siz bizi destekler 
misiniz diyerek ilk paramızı koyarak yola çıktık. 2011 yılının mayıs ayında işe başladık. İlk başladı-
ğımız günden itibaren sadece Türkiye değil, tüm dünyada muhafazakâr giyinen ve inancı ne olursa 
olsun tüm kadınların şık olmaya hakkı var diyerek yola çıktık. Antalya’da e-tohum toplantısında 
Hasan Aslanoba’yla tanıştık. O toplantı da benim ortağım sunumu yaptı ve iş fikrini anlattı. 1 yıl 
içerisinde buradan buraya geldik diyerek girişimciliğini gösterdi.  15 dakikada ilk yatırımımızı al-
dık.  İlk 1 milyon dolar, 2012 yılında Hasan Aslonoba tarafından şirkete geldi. Dolayısıyla biz işin 
kurucusu olduğumuz startup organizasyonu içerisinde melek yatırım olan bir şirket olma şansını 
yakaladık. O günden sonra bu şirketin gelişebilmesi ve can suyu bizim için çok önemliydi. İşin 
içerisine iki taraftan baktığımda Türkiye’de şu anda melek yatırımcılar tarafından iş biraz büyü-
meye başladığında, henüz işi devam ettirecek zincir kurulamadı. Yani Türkiye’de melek yatırım, 
seri A, seri B denilen yatırım zinciri kesik. Kesik olduğu için melek yatırımcının bir A serisi yatırım 
zincirini birine devretmesi, A serisindekinin de para kazanıp B, C’ye doğru bırakması veya şirketin 
borsaya açılması gerekiyor.

Bu aradaki link kopuk olduğu için, insanlar biraz tereddütlü yaklaşıyorlar. Bir de biz yıllarca me-
lek yatırıma risk sermayesi dedik. Sermayenin ismi riskle başlıyor dolayısıyla risk olunca Tür-
kiye’de insanların eli pek gitmiyor. Daha kolay bir daire alayım, bir arsa alayım diye atadan kalma 
yüz yıllık bir alışkanlık var. Melek yatırım eğer kazandırırsa, 50 katı, 60 katı, 100 katı kazandı-
rabiliyor. 

MEHMET ALİ ERSARI:
Melek yatırımcılar çok uzun bir zamandır var. Belki onlarca yıldır yurtdışında kurulmuş olan büyük 
girişim sermayesi fonları Türkiye’ye yatırımlar yapıyor. Türkiye’de sermaye piyasalarının girişim 
sermayesi yatırımları yapmasının önü aslında çok yakın bir geçmişte açıldı. 2014 yılında Ser-



201PANELLER

maye Piyasası Kurulu bir tebliğ yayınladı ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşunun 
önünü açtı. 2015 yılında portföy yönetim şirketleri tarafından portföy yönetim şirketleri kurucu 
unvanını aldı derken, biz de Ak Portföy olarak 2016 yılında Türkiye’nin ilk girişim sermayesi yatırım 
fonunu kurduk. Aslında çok zor ve uzun bir yolculuktu. Sonuçta Sermaye Piyasası Kurulu için de 
oldukça yeni bir alan, yeni bir düzenleme, yepyeni yazılmış bir tebliğ ve bunun içerisinde biz de Ak 
Portföy olarak ilk ihraç belgesini kaleme aldık. Sermaye Piyasası Kuruluyla çok yoğun bir mesaiyi 
aslında birlikte tükettik ve sonunda nihayetinde bu yapıyı oluşturmayı başardık. Yurtdışında kurul-
muş olan çok büyük girişim sermayesi fonları var, gelip burada büyük büyük şirketleri alıyorlar. Aynı 
şekilde başlangıç sermayesi fonları ve melek yatırımcılar var ama arası biraz boş. Biz de o araya 
talip olduk açıkçası ve en azından ilk fonumuzu bu şekilde düşündük. Biz büyüyen şirketleri growth 
equity (büyüme eşitliği) yatırımcıları yapacağız. Bu işler yeni emeklilik sisteminin yatırımları ola-
cak dolayısıyla ilk tecrübeleri pozitif bırakıp, birazcık daha riskten kaçarak pozitif ebitte arayalım 
dedik. Türkiye’de ekonominin yarısından fazlasını ve istihdamın 80’ini KOBİ’ler oluşturuyor. 
Aslında böyle baktığınız zaman KOBİ’ler çok önemli bir alanı kaplamasına rağmen sermayeye 
erişimi maalesef oldukça kısıtlı. Dolayısıyla bu alanı doldurmanın ötesinde, aslında stratejik ola-
rak bu alana yapılacak sermaye aktarımlarının ülke menfaatine olduğunu düşünüyoruz. Nitekim 
geçenlerde bir yatırım profesyoneli derneğinin bir toplantısında Chicago Üniversitesinden Ufuk 
Hoca bir ifadede bulundu. Piyasa yapıcı olmayan (baş altı) şirketlerin piyasa yapıcı olan (baş üstü) 
şirketler tarafından domine edilmesi, piyasa yapıcı olmayan şirketlerin sermaye erişimlerini zor-
laştırıyor. Tabi bunun türlü zararları var, bunun sonunda inovasyon bir kere geride kalıyor. Tepedeki 
piyasaya hakim şirketlerin daha (inovatif) olmak gibi bir kaygıları yok. Dolayısıyla da piyasa yapıcı 
olmayan (baş altı) şirketlere sermayeyi ulaştırma noktasında bir inisiyatif aldığımızı düşünüyoruz. 
Biz ilk fonda yaklaşık 250-300 milyon civarında bir büyüklüğe ulaşıp, 5 tane yatırım yaptık. 
Yaptığımız yatırımlarda genellikle stratejik sektörleri seçmeye çalıştık. Aralarında ihracat odaklı, 
yenilenebilir enerji, nesnelerin interneti, medikal ürünler, onun dışında karbon elyaf dokumacısı 
vs. gibi teknoloji odaklı şirketler var. Bunların hepsinin ihraca odaklı olmasını ve Türkiye açısından 
kilit rol oynadığını bir ön şart olarak benimsedik. Bizde kendi içimizde bundan sonraki noktada 
bir öğrenme eğrisi geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde biraz daha başlangıç sermayesine doğru 
ürünlerimiz de gelecek. Önemli olan emeklilik sisteminin aslında ilk kez Türkiye’deki uzun vadeli 
tasarrufların, sadece emeklilik sistemiyle de sınırlı olmayıp buraya akmasının bir yolu açılmış 
oldu. 2014’teki o tebliğle biz de bu alanı kullandık. Şu anda 14 tane emeklilik şirketinin kurucusu 
olduğu çok sayıda fon, bizim girişim sermayesi fonlarımızın yatırımcısı haline geldi. Bunu bir 
başlangıç olarak kabul etmek lazım. Geleceğini açıkçası oldukça parlak görüyorum.

ONUR YURTSEVER:
Ben aslında 15-17 senelik bankacıyım. En son Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinde ya-
tırım ürünlerinde müdür olarak çalışıyordum. Üç sene önce, o günkü genel müdür yardımcıma 
gittim dedim ki benim böyle bir hayalim var. Robotlar geliyor gümbür gümbür, hani dünyada böyle 
bir trend var, insanların da parasını bir gün robotlar yönetecek. O zaman tabi ki ikna edemedim ve 
bir şirket kurup bu işi kendim yapmaya karar verdim. Ülkemizde kamu destekleri çok önemli biz 
de TÜBİTAK desteğiyle kurulduk. İkinci desteğimizi de TÜBİTAK’tan ve İTÜ ‘den alıp ürünümüzü 
geliştirdik. Kapı kapı dolaşarak sektöre anlatmaya başladık. Biz 2 senelik B2B fintech girişimiyiz. 
Ürünümüzü B2C’ye satmıyoruz, benim bir finans kurumuyla anlaşmam gerekiyor. Bu işte kendi 
lisansım ve regülasyonum olamaz, o yüzden de finansal kurumları ikna etmek gerekiyor. Finansal 
kurumlar da bir ürünü satın alma süreçleriyle bir seneden önce yapamıyorsunuz, kendi sermaye-
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nizin sürdürülebilir olması gerekiyor.  Şu anda geldiğimiz noktada yeni robo danışmanlarla birlikte 
dünyada olan bu trendin ülkemize geldiğini de görebiliyoruz. Türkiye’nin önde gelen finansal ku-
rumlarıyla iş birliği kurduk. Çalıştığımız kurumlardan çok fazla destek alıyoruz. Bizim için yatı-
rımcılardan önce referanslara sahip olmak çok daha önemliydi. 

Yurtdışına açılmak için yatırım ihtiyacımız olacak fakat Fintech’lerde şöyle bir problem var. Bu 
konuda Lyzico örneğini veriyoruz çünkü ülkemizin en önemli fintech exit olayı. 165 milyon dolarlık 
Lyzico bugün Londra’da veya Almanya’da olsaydı bir Unicorn olmuştu. Türkiye’den de bir Fintech 
Unicorn’un çıkması en büyük hayallerimden biri. Bu biz olur muyuz bilemiyorum ama elimizden 
geleni yaparız. Burada sermayeye, yatırıma, bu tip iş birliklerine ihtiyacımız olacak. Ürünümüzü 
yapay zeka tabanlı bir robo danışmana çevirmek bizim en büyük hayalimiz. Önümüzdeki 3-5 sene 
içinde herkesin birer robo danışmanı olup paralarını çok rahat emanet ettirebilecekleri bir ser-
maye piyasası ürünü olacağını düşünüyorum. Şu anda Ortadoğu ve Avrupa’da bir robo danışman 
ürünü yok. Polonya, Avusturya, çok gelişmiş ekonomiler olsa bile bu konularda onlardan daha 
ilerideyiz Finansal teknolojiler konusunda kendimizi yurtdışına anlatmakla ilgili bir sorunumuz 
olduğunu düşünüyorum. Bu sorunları Türkiye’de bize inanacak yatırımcıların desteğiyle aşabili-
riz. Bazı girişim sermayesi şirketleriyle (VC) görüşmeler yapıldı. Melek yatırımcı ve erken aşama 
yatırımlarının bu kısmında bize daha fazla ihtiyaç oluyor. Çünkü bir girişimin hızlanması için her 
zaman yatırıma ihtiyacı vardır. Son olarak da start-up’lara 2019 yılı itibariyle toplam 20 milyon do-
larlık yatırımın yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi. Bu rakamın Avrupa ortalaması 2,5 milyar 
Euro. Türkiye rakamlarıyla yan yana koyduğumuzda büyük bir uçurum oluyor. Bu konuda İTÜ’yü 
de çok iyi görüyorum. Çok güzel start-up’ları, projeleri var. Yatırımcıların ilk aşamada biraz risk 
alarak Türkiye’den çok daha iyi Unicorn düzeyinde start-up’ların çıkacağına inanıyorum. 

EROL LENGERLİ:
Yatırım ve girişim için önümüzde engeller var. Yatırımcı kendini güvende hissedemiyor. Bu ger-
çekten özel bir fikir mi, know-how’mı, girişim lisanslanabilecek bir şey mi gibi sorularda yatırımcı 
kendisini rahat hissetmek istiyor. Benim bir hayalim de şu. Yukarıdan aşağıya sektörel bir talep-
le İTÜ Çekirdek ve ODTÜ Teknokent gibi yerlerin birleştiği bir kamu kurumunun sahipliğinde, iş 
birlikleriyle, fonların desteğiyle yeni projeler geliştirilebilir. Kendi adıma böyle bir çözüm önerisi 
düşünüyorum. 

DR. AYDIN ÖZTUNALI:
Ben iki konuya değineceğim. Ekosistemdeki sermaye sıkıntısının en çok olduğu ilk aşama ve C 
aşamasında melek yatırımcılar var. Farklı sıkıntılarda var tabi ama kurumsal yapılarda en büyük 
sıkıntı ve risk melek yatırımcı kısmında. 400 tane lisanslı melek yatırımcı var fakat hiçbiri melek 
yatırım yapmamış. Gerçek anlamda melek yatırımcı olmak lazım. Dolayısıyla bu iş aslında pro-
fesyonel ya da yarı profesyonel yapılarak emek ve zaman harcanması gereken bir iş. Gerçek 
melek yatırımcılar çoğaldıkça risk algısı da o derece olduğu için daha fazla yatırım yapılacak 
diye düşünüyorum. Bu önemli bir konu. Burada roller ağların rolü olabiliyor.  Türkiye’de ilk me-
lek yatırımı Ankara’da ama şu anda fiili olarak hiç yatırım ağı yok. Ağların rolünün büyük olmasıy-
la birlikte sağlıklı ağlar melek yatırımcılığı bir meslek olarak etik kurallara uygun, gereksinimleri 
ve sorumluluklarını da içinde barındıran yapılar olarak tanımlamalı ve bu yönde hareket etmelidir. 
Melek yatırımcılık yapan kişiler de gerçekten melek yatırımcılığa önem vermeli, işin riskini bilmeli 
ve zaman ayırmalıdır. Bu şekilde gerçek melek yatırımcıların sayısı artarsa en önemli sermaye 
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ihtiyacının olduğu bölümde daha fazla para aktarılabilir. Sadece parasal olarak değil, diğer anlam-
larda da melek yatırımcılar daha fazla destek olabilir. 

İkinci söylemek istediğim konu da girişim sermayesi (venture capital) size bir istatistik vermek 
istiyorum. Baltık ülkelerinde başarılı startup’ların yüzde 80’i hiç girişim sermayesi seviyesine gel-
miyor. Bu büyük bir problem çünkü kendisi melek yatırım yaparak büyüyor, halka arz (IPO) yapıp 
başarılı bir şekilde satışını gerçekleştiriyor. Girişim Sermayeleri bundan üzüntü ve endişe duymuş 
olmalılar ki orada girişim sermayeleri melek yatırımcılar tarafında aşağı doğru sarkmaya başladı. 
Ak Portföy güzel bir örnek, böyle bir yapı oluşturmuşlar ve oraya doğru iniyorlar. Girişim sermaye-
leri de ya kendileri yapmalı ya da doğru startup yapmaları için Amerika’da, melek yatırımcı ağıyla 
çalışmalı. Dolayısıyla o yüzde 80’i kaçırmamak ve aradaki sermaye boşluğunu doldurmak için 
girişim sermayelerinin de böyle bir şey yapması iyi olur.

DOÇ. DR. MEHMET ERÇEK:
Toplumda daha yatay düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Piyasa bunun için bir mekanizma ve 
bunu kullanmalıyız. Çünkü eninde sonunda herkesin sorusu, bu bir değer yaratıyor mu ya gelecek. 
Bu değer yarattıkça büyüyecek ve o değeri de anlatabiliyor olması gerekecek. O değeri anlattıkça, 
bu mekanizmanın içerisinde sirküle oldukça yayılacak. Büyüme için zaten piyasayı kullanmamı-
zın temel sebebi inovasyonun doğru yayılmasını sağlamak. Dolayısıyla bunu desteklemek ve 
daha iyi bir hale getirmek için bilgi platformları kurmamız gerek. Burada uzmanlaşmanın mü-
him bir şey olacağını düşünüyorum. Akbank’ın böyle bir fon yaptığından açıkçası haberim yoktu. 
Dolayısıyla bu bilgileri de yaymamız gerekiyor. Bu bilgileri belki farklı dikeylerde, farklı fonlar ku-
rarak yapabiliriz. Belli bir getiride, belli bir odakla bir şeyler yapabilirsek, işin açıkcası buradan bir 
sürü fon çıkarabileceğimizden eminim. Çünkü İSO 500 listesinde açıklanan kârlılıklardan benim 
gördüğüm, herhangi bir teknoloji girişimi genelde daha iyi para kazanıyor. Bunlar bizim istediğimiz 
unicorn olmayabilir ama recurring revenue’su (sabit gelir) ciddi getiri sağlayan pozitif bir şirket 
bulabiliriz. Burada bunu nasıl fonlayacağız, bunları hangi dikeyde arayacağız, nasıl bir uzmanlıkla 
bunları seçeceğiz ve portföye katacağız, bu portföyün amacı ne olacak, yatırım getirileri mi (ROI) 
mi para kazanacak yoksa gerçekten biz bunları satacak mıyız soruları üzerinden değerlendirme 
yapmak gerekiyor. Yani buradaki sorunu kurumlar seviyesinde ele alıp, her birine ayrı çözümler 
bulmalıyız diye düşünüyorum. 

Bu yönde girişimler olması da bence çok sevindirici.  Bunun önü açılıyorsa bu tarafa gitmemiz 
lazım diye düşünüyorum. Devlet TÜBİTAK aracılığıyla hem regülatif olarak hem de para koyarak 
bunu zaten yaptı. Girişim Sermayeleri (VC) ne kadar para koyduysa ben de o o kadar para koyarım 
diyebildi. Çünkü kendi böyle bir know-how sahibi değil. Yani buradaki değerlemeyi yapabilecek, 
buradaki hızlı hareketi yapıp sözleşmeleri sonlandırıp ondan sonra da girişimciyle birlikte nasıl bir 
yol izlenmesi gerektiğini takip edebilecek bir yetkinliğe sahip değil. Buna zaten bir sürü kişi sahip 
değil. Bu konuyu, stratejiyi bizim netleştirmemiz lazım. Herkes birilerine sermaye tabanlı ortaklık 
yapıyor. Bu uzun vadeli bir yolculuk. Bu uzun vadeyi bizim nasıl yöneteceğimize ilişkin kafamızda 
net cevapların olması lazım. Girişimciye ortak olmak, ilk başta sermaye vermek de bir şekilde 
çözülebilir fakat bunun sürdürülebilir bir sistem olması gerektiğini düşünüyorum.

KERİM TÜRE:
Ben yıllar içerisinde e-tohum tarafından baktığımda şunu gördüm; TÜBİTAK, üniversiteler bir 
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araya geldiğinde girişimcilere birçok ülkede yapılmayan desteği yapıyor. Profesyonel girişimcilere 
biraz “ya hakikaten bu işi yap ya da kaynağı kullanma” demek gerekiyor. 

İkincisi, bu grubun içerisinde bizim girişimcilerimize yatırım almak hedef gibi görünüyor.  Öyle bir 
kişiselleştirme algoritması getir ki ben onu kullandığımda rakiplerimi geçebileyim, dünyada söz 
sahibi olabileyim. Bu çoğunlukla yok, bir şey yapmak yeterli sanılıyor ama çok çalışmak gerekiyor. 
Girişimciliği insanların hissetmesi lazım. Dolayısıyla bizim iki üç kat daha fazla çalışmamız lazım. 

MEHMET ALİ ERSARI:
Girişim sermayesi yatırımlarının sermaye piyasası bakış açısıyla büyümesine ilişkin yapaca-
ğımız iki temel şey var. Bir tanesi, uzun vadeli tasarruf havuzlarını büyüteceğiz, bir tanesi de 
onun içindeki girişim sermayesine giden payı büyüteceğiz. Biz uzun vadeli tasarruf havuzu-
muzda kurumsal yatırımcılar olarak 250 milyar liraya yakın bir para yönetiyoruz.

Bunun önemli bir miktarı olan 120’si emeklilik fonları yani GSYH’ mızın yüzde 2,5’una denk 
geliyor. OECD ortalamasına baktığımızda yüzde 50, gelişmiş ülkeler ortalamasına baktığımız 
da da yüzde 100’ün üzerinde rakamlar var. Dolayısıyla havuzumuz fena bir rakama ulaşmadı 
ama daha gidecek çok yolumuz var. 

Eğilmemiz gereken nokta emeklilik sisteminin büyüklüğüne daha fazla katkı yaparak yeni ta-
sarruf havuzlarını yaratmamız gerek.  Uzun vadeli ev almak için çocuklarının eğitimi için in-
sanların sermaye piyasaları üzerinden birikim yapacakları özendirilmiş, teşvik edilmiş yeni 
havuzlar yaratmamız gerek. Bu havuzlardaki vade perspektifinin kısalmasına izin vermemek 
gerek. Seneye benim yönetip yönetmeyeceğimin belli olmadığı bir fonu, yıldan yıla performans 
değerlendirmesine sokarak beni 7-8 yıllık yatırım yapmamın önünü kapatmamak lazım. Bunlar 
önemli şeyler. Ondan sonra geldiğimiz noktada da bunun girişim sermayesi payı nasıl artar, ona 
bakıyor olmamız lazım. 120 milyarın içerisinde 2 milyardan az ufak bir rakam üzerinden bahse-
diyoruz. Yurtdışına dünya ortalamasına baktığınız zaman, emeklilik fonlarının içerisindeki illikit 
(yasadışı) varlıkların oranı yüzde 30’lara yaklaştı.

Dolayısıyla zaten yatırımcının tercih edeceği bir varlık sınıfı bu.  Şirketler de istiyor, halka açılmak 
daha maliyetli bir duruma geliyor. 90’larda Amerika’da 8 bin halka açık şirket varken bugün 4 
bin halka açılmış şirket var. Spotify halka açılmadan 2,7 milyar dolar toplayabilmiş. Dolayısıyla 
aslında hem yatırımcı hem de şirketler bunu tercih ediyor. Teşvik edici şeyler yapılabilir. Şu anda 
otomatik katılım sisteminde standart fonlar yüzde 1 girişim sermayesi yatırımı yapmak zorunda. 
İngiltere’de bugün emeklilik sisteminin yüzde 5 civarında zorunlu girişim sermayesi yatırımı yap-
ması, The Times’ın haberine göre tartışılıyor. Dolayısıyla burada bir miktar teşvik ve hatta zorlayıcı 
önlemler alınabilir. 

ONUR YURTSEVER:
Ben sorunun iş birliği ile çok kolay çözülebilecek olduğunu söyleyebilirim. Biz fatura kesmek is-
tiyoruz, biz iş birliği yapmak istiyoruz. Geçen Özgür Demirtaş Hocanın bir konuşmasını dinledim 
ve Gartner Raporunda da bu yazıyor. Önümüzdeki 5 sene içinde girişimlerle iş birliği yapmayacak 
kurumların, yüzde 80’inin çok ciddi pazar kaybında bulunacağını söylüyor. Bütün şirketler inhouse 
yapmaya çalışıyor fakat o dönem bitti. Her şeyi kurum içinde yapamazsınız, bunu Apple bile ku-
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rum içinde yapmıyor.  Şimdi Türkiye’de startup’ların iş birliğine ihtiyacı var. Startup’lar iş birliği 
yapmaya geliyor ve bir tehdit unsuru oluşturmuyorlar. Earnst&Young, Gartner gibi bunu dünya çok 
net söylüyor. O yüzden bir startup’la iş birliği yapın, demo sürecinde bir miktar ücret ödemesi ya-
pın, startup kendini geliştirsin, size daha iyi hizmet sunsun. Beğenmezseniz, teşekkür edersiniz, 
başka startup’la iş birliğine gidersiniz.  Türkiye’de yazılım tarafında olumlu gelişmeler oluyor, 
finansal kurumların yazılım ekipleri çok büyük olduğu için artık outsource iş alabiliyorlar ki güzel 
noktalara geliyor. Biz şu anda 9 tane finansal kurumla çalışıyoruz. Startup’la kurumun iş birliği ru-
hunun bir türlü istenilen düzeyde olmamasını önemli bir sorun olarak görüyorum. Bunu aşarsak, 
bence dediğim gibi melek yatırıma ve erken aşamaya geldiğimizde, ben x kurumla çalışıyorum, 
bakın faturamı kesiyorum, beni destekliyorlar dediğinizde, o döngüyü de kuruyor olacağız.

EROL LENGERLİ:
Kurumsal girişimcilik tarafı da var. Mesela bu tarafta da yol almamız gerekiyor. Yani bir girişim-
cinin illa dışarıda işsizken aman para bulayım değil, bir işte çalışıyorken, o çalıştığı şirketin de 
faydasına olacak çalışmalar yapabiliyor olması gerek. Dolayısıyla şirketlerin buna önayak olması 
gerekmektedir.

DOÇ. DR. MEHMET ERÇEK:
Sistematik olarak bunun yayılması için bir kere şirketlerin aslında açık yenilik (open innovation) 
denecek bir zihniyete dönmesi lazım. Yani hem fikirlerin içeri girip hem de fikirlerin dışarı çıkıp, 
bunun sık sık yapılabilir bir zihniyete dönmesi lazım. Bizde birini şirketten atarsanız bir daha içeri 
alma, bir daha gelmesin diye güvenliğe de haber verirsiniz. Dolayısıyla bizde bu tür olayları biraz 
daha yıkmak için zihniyetlerle savaşmamız gerekiyor. Google’da biri dışarı çıkıp şirketini kurup 
batarsa, Google geri alıp onu destekliyor. Çünkü bu adam öğrenmiş, burada bunu başarmış diyor. 
Bizde böyle bir yaklaşım henüz pek yok.

Eğer süreciniz varsa ve o süreci takip eden rol varsa, rollere de bir tür KPI (anahtar/temel perfor-
mans göstergesi) atadıysanız o zaman yapılıyor. Eğer diğer türlüsü yoksa bu işler yapılmıyor. Bizim 
sürecimiz bu noktaya doğru getirmekle alakalı. Çekirdekte bir sürü şirketle çalışıyoruz. Sağ olsun 
bazıları hakikaten ciddi destek veriyor, peşinde de koşuyor. Bunları yapmaya çalışanlar, çalışma-
yanlar ya da daha az gayret gösterenler de var. Ben ileride yayılacağını düşünüyorum, iyimserim 
bu noktada.
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TEVFİK ERASLAN:
Bu akşam için oldukça teknik bir konuyu birlikte konuşuyor olacağız ama Türkiye’nin geleceği açı-
sından bu konunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Referans faiz konusu son dönemde en 
çok tartışılan konulardan bir tanesi oldu. Referans faiz dendiğinde belki ne kastedildiği konusunda 
bilgi sahibi değiliz ama “LİBOR” deyince aklımızda hemen bir şeyler şekilleniyor. LİBOR’a dair 
güven endişeleri sonucunda referans faizin değiştirilmesine yönelik olarak ciddi çalışmalar yapılır 
oldu. Önümüzdeki dönemde LİBOR’un yerini başka referans faizlerin alması söz konusu olacak.

Alpogan Bey; TL REF arka plan hikâyesi nasıl, yeni nesil referans faizlere neden ihtiyaç duyuyoruz?

ALPOGAN SABRİ ERDOĞAN:
Aslında bütün mesele, 1969-70’te İran Şahı Pehlevi’nin Londra bankalarından borç istemesiyle 
başlıyor. O zamanlar için büyük bir meblağda istenen borç ve devletlerle bankalar arasında bu 
kadar yoğun ilişkilerin olmadığı bir dönem. Yüksek düzeyde borç istenince, bankacılar durumu bir 
gözden geçirmek istiyorlar. Çünkü o sırada Arap İsrail savaşı var, petrol fiyatları hareketli ve 
karışıklıklar devam edecek gibi görünüyor. Borca sabit faiz uygularlarsa, bilançoları faiz riski 
taşıyacağı için endişeleniyorlar. Bu nedenle borcu değişken faizle vermeye karar veriyorlar. 
Böylece, ülkede faiz yükselirse otomatik olarak Pehlevi’nin kredisinin de faizi yükselecek. Bu 

PANEL 13: TL REFERANS FAİZ UYGULAMASI VE 
YANSIMALARI
19 Kasım 2019
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vesileyle dünyanın en önemli rakamı olarak adlandırılacak olan LİBOR doğuyor. Peki, önümüz-
deki dönemde yükselen faizlere uyum sağlayacak referans faizi nasıl belirleriz? Bankalar bunu 
kendi aralarında anket yöntemiyle seçmeyi öneriyorlar ve Şah da bunu kabul ediyor. Dünyadaki 
bu anlamda dolar bazında ilk global referans faiz böylece doğmuş oluyor. 

Günümüzde LİBOR’un pek çok yeri var. Bankalar Londra’dan LİBOR ve üstüne belli bir marjla 
kredi kullanır. Değişken faiz denince aklımıza dolar cinsinden LİBOR gelir. Aslında LİBOR’un L’si 
Londra anlamındadır; dolayısıyla dolar faizinin Londra’da belirlendiği bir durumdan bahsederiz. 
Hem İngiliz bankaları hem Amerikan bankalarının Londra temsilcilikleri, bu oranı kendi araların-
daki anket yöntemiyle yıllarca belirledi ve kullandı. 1969’da başlayan bu durum 2007-2008 yılına 
kadar bu şekilde devam etti ve LİBOR dünyanın finansal anlamda en önemli göstergesi olarak 
hayatlarımızda yer aldı. 

2007’de, düşük teminat değerli kredilere dayalı ürünlerin banka bilançolarında yer almasına 
yönelik endişeler nedeniyle önemli bir sarsıntı yaşadık. Bu daha sonra yaşayacağımız sarsıntı-
nın da habercisiydi. Bu dönemde LİBOR dediğimiz üç aylık dolar faizi, FED faizlerinden önemli 
ölçüde ayrışmaya başladı. Normalde gecelik faizle üç aylık faizin arasındaki farkın çok az olması 
ve ikisinin birbirine paralel gitmesi beklenir. Uzun yıllar boyunca da böyle olmuştu. Fakat 2007-
2008 yıllarında gördük ki bankaların birbirlerine güveni gitgide azaldı. Bunun doğal sonucunu 
Lehman Brothers bankalasının batmasıyla gördük. Bankaların batmasına izin verildikten sonra 
bankaların birbirlerine borç verme alma meseleleri de çok ciddi hasar gördü. Artık dolar faiziyle 
üç aylık teminatsız faizler arasında ciddi bir fark oluştu. LİBOR’a olan güven inanılmaz derecede 
azaldı ve bankalar artık üç aylık teminatsız oranlar yerine gecelik teminatlı oranlara doğru 
yönelme eğilimi gösterdiler. 

2008-2009 yıllarında bunları yaşadıktan sonra, 2012’de, LİBOR’un hayatlarımızdan çekilmesine 
yol açacak en önemli gelişmelerden bir tanesi oldu. Büyük bir skandal yaşandı. Bankalarda ça-
lışan işlemcilerin, bankalar arası piyasanın çok zayıflamasından yararlanarak, aralarında bu 
oranı sabitledikleri, önümüzdeki dönemde faizlerin ne olması gerektiğiyle ilgili kendi araların-
da konuşmalar yaptıkları ve bu konuşmaları da anketlere yansıttıkları ortaya çıktı. Bu durum-
dan pek çok banka ciddi miktarlarda zarara uğradı. Durum mahkemeye de yansıdı ve otoriteler bu 
bankalara büyük meblağlarda ceza yazdılar. 

Sonraki yıllarda 2021 yılı sonundan itibaren LİBOR’un kalkacağı ve referans faizlerin merkez ban-
kalarının yönettiği para piyasalarında gecelik faizleri baz alacak yeni bir finansal sisteme göre 
tasarlanacağı duyuruldu. Bu arada LİBOR tabi ki yaşamaya devam ediyor çünkü bankalar arası 
piyasa olmasa bile yüzlerce trilyon dolarlık büyük bir türev piyasası oluştu ve bunun bir anda 
ortadan kaldırılması mümkün değil. Hatta önümüzdeki yıllarda da kaldırılması mümkün değil. 
Bütün dünya şu anda LİBOR’dan vazgeçildiğinde yerine koyulacak faiz oranının bu yeni kont-
ratlara nasıl adapte edileceğini konuşuyor. 

Biz o anlamda şanslıyız. Borsa İstanbul olarak, burada önemli bir fırsat gördük. Şöyle ki; bizim 
zaten TL LİBOR’umuz var ama TL LİBOR şu ana kadar bankalarımızın bilançolarındaki fonlama 
maliyetlerini yeterince yansıtma kapasitesi gösteremediği için ne yabancı bankalar nezdinde 
çok ciddi bir yer buldu ne de bankalarımız kendi aralarında TL LİBOR’a dayalı büyük işlemler 
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yaptılar. Dolayısıyla, yaygın olmayan bir piyasayı, gecelik faiz piyasasına daha kolay çeviririz diye 
düşündük. Referansımızı bankalar arası üç aylık orandan teminatlı bir piyasa olan repoya kaydır-
makla ilgili çalışmalara başladık. 

TL REF hikayesi aslinda, LİBOR sonrası dönem için dünyanın hazırlandığı bir ortama, Türkiye para 
piyasalarının ve sermaye piyasalarının entegre olma hikayesi. Dolayısıyla bütün dünya ile aynı 
konuları konuşmaktayız.

TEVFİK ERASLAN:
Evet. Hemen ben buradan Doruk Beye geçmek istiyorum. Doruk Bey, Merkez Bankası olarak siz 
TL REF’i yakından takip ediyorsunuz. Merkez Bankası açısından TL REF neyi ifade ediyor ve Mer-
kez Bankası para politikası açısından baktığımız zaman da bu para politikasının etkinliğinin TL 
REF’le daha yüksek bir dereceye gelmesi söz konusu olabilir mi, daha iyi bir para politikası akta-
rım mekanizması olması konusunda da TL REF yardımcı olabilir mi? Bunlarla ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?

DORUK KÜÇÜKSARAÇ:
Küresel finansal kriz sonrası, referans faizlere olan ihtiyaç tüm dünyada açık bir şekilde fark 
edildi. Özellikle küresel finansal kriz zamanında bankaların birbirine teminatsız borç vermeme 
eğilimi, sistemsel açıdan sıkıntı olduğunu ortaya koyan gerçeklerden bir tanesi oldu. Bu kap-
samda tüm finansal otoriteler çeşitli adımlar attılar. Bu adımların şu andaki geldiği nokta; risksiz 
olarak işlemlerin gerçekleştiği piyasaların oluşması. Bu kapsamda Amerika, Avrupa, İngiltere, 
çok çeşitli gelişmiş ülkeler aslında bu yönde adımlar atıyorlar. Tabi burada Merkez Bankası açısın-
dan en önemli konu finansal riskler. Küresel finansal kriz sonrası bankaların birbirine fon ver-
mek istememesi, tüm para politikası aktarım mekanizmasını önemli ölçüde sekteye uğratan 
faktörlerden bir tanesi idi. Bir yandan küresel finansal kriz zamanında dikkat çeken unsurlardan 
bir tanesi de aynı kredi grubunda olsa bile bankaların çok farklı unsurları olması. Bankaların kre-
di unsurları birbirine çok benzemiyordu; bu unsurlardan dolayı bankaların birbirine teminatsız 
borç verme eğilimi de daha düşük oldu. Aynı zamanda bu dönemde getirilen regülasyonlar da 
bankaları birbiriyle teminatlı şekilde borç vermeye itti. 

Peki Türkiye olarak neredeyiz? Borsa İstanbul teminatlı bir borçlanma yapısına sahip olarak repo 
ters repo pazarında işlemler gerçekleştirmekteydi. Bu kapsamda Merkez Bankası olarak; bu piya-
sada biz de faizlerin para politikası faiz koridoru içerisinde kalması amaçlı likit operasyonlarımızı 
gerçekleştiriyoruz. 

2019 yılı öncesinde Borsa İstanbul repo ters repo pazarı ve de bankalar arası repo ters repo 
pazarı olmak üzere iki farklı piyasa vardı. Repo ters repo pazarında sadece aracı kurumlarla 
bankalar işlem yapabiliyordu ve yapılan işlemler için zorunlu karşılık yükümlülüğü bulunmak-
taydı. Bankaların birbiriyle işlem yaptığı bankalar arası repo ters repo piyasasında ise herhangi 
bir şekilde zorunlu karşılık maliyeti bulunmamaktaydı. Biz Merkez Bankası olarak daha derin 
bir para piyasasının oluşması ve bu iki piyasanın birleşmesi için 2019 yılında zorunlu karşılık 
farklılıklarını ortadan kaldırdık. Bu adımın sonucunda; çok daha fazla katılımcının işlem yaptığı, 
mevcut durumda yaklaşık 70 ile 80 milyar TL arasında bir işlem hacminin olduğu, oldukça likit bir 
piyasanın olduğunu gözlemliyoruz. 
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Derin bir para piyasasının olması, bankaların ve aracı kurumların birbirinden kesintisiz borç alıp 
verebilmesi finansal riskler açısından çok önemli. Bu para aktarım mekanizmasını da güçlendi-
ren unsurlardan biri. Merkez Bankası para politikası aktarım mekanizmasını güçlendiren unsur-
lardan bir diğeri ise; TL REF’e dayalı ürünlerin çıkartılması, bunlara dayalı kredi veya mevduat 
fiyatlamaları, TL REF’e dayalı türev sözleşmeler gibi ürünlerin çıkması, önümüzdeki dönemde 
bankaların bilançosunda TL REF’e dayalı ürünlerin artması olacak. Sonuçta bankaların varlık 
veya yükümlülükleri içerisinde değişken faize dayalı varlık ve yükümlülüklerin payının artma-
sı, Merkez Bankasının para politikası aktarım mekanizmasını güçlendiren unsurlardan bir ta-
nesi. Bu kapsamda TL REF’i güçlendirmek adına Borsa İstanbul grubuyla ortak olarak çalışmalar 
yapıyoruz.

TEVFİK ERASLAN:
İki tane öneli konuya değindiniz. Bir tanesi bir kere TL REF ortaya çıkmadan evvel ciddi bir ön 
çalışma da yapılmış diye anlıyorum. Dolayısıyla burada farklı repo piyasalarının ortadan kaldı-
rılması, dolayısıyla tek bir piyasada işlemlerin toparlanması, işlem hacminin yaratılması, her-
kesin güven duyabileceği kadar bir işlem hacminin olmasının sağlanması, ön hazırlık safhasını 
gösteriyor. Diğer konu da; TL REF ile önümüzdeki dönemde para politikasında kullanılan faizin 
daha iyi bir şekilde ekonomiye aktarılması, Merkez Bankasının istediği sonucu daha kısa süre-
de almasını sağlayacak. Çünkü TL REF’in sadece repo piyasasındaki işlemlerde kullanılmasını 
değil, çok daha farklı bankacılık işlemlerinde kullanılmasını da öngörüyoruz. Bu yaygınlaşmayla 
birlikte Merkez Bankasının ilan ettiği para politika faizi çok daha verimli bir şekilde ekonomiye 
yansıyor olacak. 

Takasbank’ın hayatını TL REF nasıl değiştirecek? Bir de dünyadaki diğer uygulamalara baktığımız 
zaman merkezi takas kurumları bu benzer yapılarda görev alıyorlar mı, görev alıyorlarsa sizin 
öngördüğünüz görevlendirme biçimiyle ya da iş yapma biçimiyle bunlar uyumlu mu, bu konularda 
neler düşünürsünüz, neler söylemek istersiniz?

SERKAN AŞKAR:
İlk etapta Takasbank’ın bu piyasalardaki çalışmasını bir anlatmak istiyorum. Merkezi karşı taraf, 
bir alıcıyla satıcının arasında; alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı konumunda duruyor. Bütün 
merkezi karşı taraflar, yurtdışında ve yurtiçinde benzer biçimde çalışıyorlar. Özellikle 2008 kri-
zinden sonra türev piyasalarında merkezi karşı tarafların piyasalar açısından önemi açık biçimde 
görüldü. Özellikle gecelik endekslere bağlı olan türev işlemlerinde bunun etkisini yıllar içinde 
gördük. 

Yurtdışında, özellikle gelişmiş olan ülkelerde gecelik faizlere endeksli türev piyasaları ve SWAP 
piyasaları hayli aktif. Merkezi karşı taraflar, 2008 krizinde bunların takasını gerçekleştirmek zo-
runda kaldılar. Şu an yaklaşık olarak 1 trilyon civarı günlük dolar takas hacmi dönerken, Euro, 
GBP gibi diğer gelişmiş ülke para birimlerinde bu hacim 300-400 milyar civarında gerçekleşmek-
te. Çok gelişmiş bir piyasadan bahsediyoruz.

Takasbank olarak, bankalarımızın hem aktif hem pasif bilançolarına koymaya başladıkları TL 
REF’e endeksli ürünlerin akabinde gelişecek bir SWAP piyasasına önden hazırlık yapmak istedik. 
Belirlenen gecelik faiz üzerinden ve değişken tarafı belirlenecek olan SWAP’ların özellikle yurtiçi 
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yerleşik kurumlar tarafından işlem yapılabilmesi için aralarındaki kredi riskini çözümleyecek bir 
hizmet olarak Takasbank OTC clean işlerine girmeye başladık. 

Biraz şu kredi riskini anlatmak istiyorum. Yurtiçi yerleşik bankalar aslında birbirleriyle türev iş-
lem yapabiliyorlar ama bunu yaparken belirli bir limit çerçevesinde yapıyorlar ve aralarında günlük 
teminatlandırma veya bu teminatları karşılıklı olarak el değiştirme hizmeti olmadığı için, limitler 
ve işlemlerin vadeleri konusunda çeşitli kısıtlamalar var. Bu kısıtlamaları geçmek ve iki yurtiçi ku-
rumun birbiriyle işlem yapmasını sağlayabilmek için, her ikisinin de kredi riskini ortadan kaldıra-
bilecek; risk, teminatlandırma ve temerrüt süreçlerini sistematik biçimde yönetecek güvenilir 
kuruluşlara; yani merkezi bir karşı tarafa ihtiyaç var. Takasbank OIS SWAP piyasasında Türk 
bankaları için bu hizmeti sunarak, bankaların birbirleriyle işlem yapabilmesi konusunda kolaylık 
sağlamayı hedefliyor. Ama sadece yurtiçi yerleşik bankaların birbirleriyle işlem yapması yeterli 
olmayacaktır çünkü bildiğiniz gibi Türk bankacılık sisteminin yurtdışı yerleşik bankalarla da çok 
büyük bir işlem hacmi var. Takasbank’ın yabancı bankalara karşı da güvenilir bir merkezi karşı 
taraf olabilmesi gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için de aynı zamanda biz Avrupa Birliği ve ESMA 
tarafından tanınan bir üçüncü taraf olabilmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerin 
aynı zamanda hem operasyonel maliyetleri düşürmeye hem de sermaye maliyetlerini düşürmeye 
katkısı var. Bildiğimiz gibi merkezi karşı taraflarla yapılan işlemlere ayrılacak karşılık oranı, başka 
bir karşı tarafla yapacağınızdan daha az. Bizim üçüncü ülke merkezi karşı taraf olarak kabul 
edilmemiz, hem yurtdışındaki finansal kuruluşlara sermaye maliyeti konusunda fayda sağla-
yacak hem de yurtiçi bankalarımızın onlarla güvenilir bir merkezi tarafın güvencesiyle işlem 
yapacak. 

Bununla birlikte, yeni SWAP piyasasının, günümüzdeki SWAP piyasasından biraz daha farklılaşa-
cağını tahmin ediyoruz. Özellikle hem yurtiçinde hem de yurtdışında verilecek bu güvenle birlikte 
SWAP piyasasında yurtiçi yerleşik bankalarımızın hem piyasa yapıcı olabileceğini hem de kredi ris-
ki yönetimi anlamında çok büyük fayda sağlayabileceğini görüyoruz. Takasbank olarak TL REF’e 
endeksli OIS SWAP piyasası hizmetimizi aralığın sonuna doğru sunmaya başlamış olacağız.

TEVFİK ERASLAN:
Bu gelişmelere bağlı olarak birçok türev ürünün önümüzdeki dönemde piyasalara geliyor olduğu-
nu görüyor olacağız. TL REF güzel bir ürün ama bunun tek başına kullanıldığı alan çok sınırlı ola-
cak. Dolayısıyla bir ticari bankaların hayatında TL REF önümüzdeki dönemde nasıl kullanılabilir 
ve yeni kullanım alanları neler olacak?

ALPER TANYER: 
TL REF henüz çok yeni, çıkış tarihi 17 Haziran TL REF’in. O yüzden TL REF ürünleri henüz yeni ya-
pılmaya başlanıyor. Geçtiğimiz üç ay içerisinde özellikle bankaların TL bono ve tahvil ihraçların-
da aktif olarak kullanıldığını gördük. Bunların çoğunluğu kısa vadeli olmakla beraber, 10 yıla 
kadar vadeli ihraçlar da gördük. Toplam tutar olarak ise ihraç tutarı en son 12 milyar liranın 
üzerine çıkmıştı. TL REF tahvil bono dışı ürünlerde de aktif olarak kullanılacak. 

TL REF platformunun kullanım alanları, dört başlıkta derlenebilir. Bunlar; kredi tarafı, mev-
duat tarafı, tahvil bono ihracı ve türev ürün tarafı. Kredi tarafından bakılırsa, bu platform en 
uygun yer. Çünkü Türkiye’de bankaların marjinal fonlama oranı TL Borsa İstanbul repo piya-
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sasında belirleniyor. Bu piyasada ortalama 70-80 milyar lira hacim gerçekleşiyor. Ayrıca hacim 
artsa da azalsa da bu piyasa bankaların marjinal fonlama oranı göstergesi olma özelliğini koruyor. 
Örneğin; bir müşteri TL değişken kredi talep edebilir bankalardan. Fakat burada şöyle bir sorunla 
karşılaşır; TL LİBOR bankaların gerçek fonlama maliyetlerini göstermiyor. Bunun sebebi LİBOR’da 
olduğu gibi manipüle edilmesi değil. TL LİBOR’daki gibi sadece gecelik değil bir yıla kadar vadele-
rin sabitleniyor olması. TL REF’in sadece gecelik olması da aslında bir eksiklik değil, çünkü ban-
kalar birbirlerine karşı SWAP piyasası hariç gecelik faizler kullanıyor. Bu piyasa gösterge niteliği 
taşıdığı için, bankalar fazla paraları olduğunda buradan satabileceklerini biliyorlar. Eğer likiditeye 
ihtiyaç duyarlarsa bu piyasada borçlanabileceklerini biliyorlar. TL REF’e endeksli kredi verdik-
lerinde, kârlarını aslında fikslemiş oluyorlar. Banka olarak maliyetiniz TL REF oluyor. TL REF 
artı bir oranla müşteriye krediyi kullandırdınız. Bu durumda müşterinin kredi riskini üstünüze alı-
yorsunuz ve bunun için ilave bir oran talep etmeniz gerekir. İkinci olarak; siz burada bir teminatla 
borç veriyorsunuz. Bu teminatı müşteriye kullandırıyor gibi düşünerek bir prim takdir ediyorsanız, 
buna istinaden bir fiyatlama yapıyorsunuz. 

Müşteri açısından ise iki tane avantajı var. Şu an bir müşteri uzun vadeli TL kredi kullanmak 
istediğinde, değişken faizli kredi bulması kolay değil. Sabit faizli kredilerde ise yüksek bir li-
kidite primine katlanmak gerekiyor. Bu durum firmaların döviz kredilerini artırıyor. Halihazırda 
kurumsal sektörün bu kadar fazla yabancı para cinsinden kredisinin olmasının bir nedeni de, 
şimdiye kadar böyle bir gösterge oranının olmaması. Çünkü banka genel olarak çok fazla faiz 
riski üstlenmek istemediği için, özellikle de vade uyumsuzluğu nedeniyle daha fazla risk al-
mak istemediği için, yabancı para cinsinden değişken faize yöneliyor. Bu da YP krediyi artırıyor. 

Bir de yakın zamanda, son üç PPK’da Merkez Bankası faizi 10 puan aşağı indirdi. Bu dönemde 
kredi talebi olan firmalar faizlerin daha aşağıya geleceğine inanarak bu taleplerini biraz öte-
lediler. Oysa şimdi TL REF’e endeksli bir değişken kredi olduğu takdirde, kimsenin taleplerini 
ötelemesine gerek yok, ihtiyaçları olduğu anda kredi kullanabilirler. Çünkü faizler sonradan 
aşağı inse dahi yeni kredi kullanıyormuşçasına faiz indirimi avantajından yararlanıyor olacak-
lar. O yüzden burada bir kazan-kazan sirkülasyonu var. O yüzden sektör için olumlu olacak. 

Bunun tabi mevduat bacağına bakacak olursak; halihazırda TL REF’e endeksli mevduat bildiğim 
kadarıyla yok. Ama bu biraz da aslında şu anki piyasa oranlarıyla ilgili bir durum; henüz çok fazla 
talep yok. Fakat ileride çıkacaktır. Altyapı olarak da ürün çıkması çok kolay; şu an zaten TÜFE’ye 
endeksli mevduat var, burada TÜFE göstergesini kaldırıp, yerine TL REF’i getireceğiz. Bir gün 
içinde kurulumu tamamlayıp müşterilere bu ürünü sunmak mümkün olacak. Bu daha yaratıcı-
lık getirecek ürünleri de sunmamızı sağlayacak. Mesela, şu an Türkiye’de olmayan “Offset Mort-
gage”da, siz krediyi bir değişken faizle 20 yıllık gibi uzun vadeli kullanıyorsunuz. Kredi taksitlerinizi 
ise değişken faize göre ödüyorsunuz. Offset’te ilave olarak, krediniz mevduatla birleştiriliyor. Hatta 
tek mevduat olmasına da gerek yok, hane halkının mevduatıyla birleştirebiliyorsunuz. Her gün o 
mevduat hesabında ne kadar para kalırsa, ana paranızdan o kadar faizi eksiltmiş oluyorsunuz. 
Yani ana para ödemelerini erkene çekerek durasyonu kısaltmış oluyorsunuz. Bunun şöyle bir et-
kisi daha var, Türkiye’de en büyük problemlerden biri, biriktirme oranlarının düşük olması. Bu 
ürünle, siz kredi faiziyle aynı oranda birikim yapabiliyor olacaksınız. Ayrıca düzenli olmasına da 
gerek olmayacak. O gün ihtiyacınız olmayan 1 liradan bile nema sağlamış olacaksınız. O yüzden 
bunun uzun vadede Türkiye’deki birikim oranlarını da yukarıya çekeceğini düşünüyoruz. 
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TL REF’in muhtemelen en büyük etkisi türev ürünler tarafında olacak. Şu an Türkiye’de SWAP 
piyasasında sağlıksız bir yapı var. Uzun vadede TL kredi riskini önleyemiyorsunuz. Türkiye’de 
diyelim bir banka mevduat topluyor ve 10 yıllık uzun vadeli TL kredi veriyor. Mevduatın vadesi iki ay, 
kredinin vadesi ise 10 yıl, burada vade uyumsuzluğu var. Bu riski önlemek için dolarınızın olması 
lazım. Bank of England altı ayda bir dolara karşı her finansal üründe ne kadar pazar payı olduğu-
na dair anket sonuçları yayınlıyor. FX spot işleminde dolara karşı TL 12’nci, Forward’da 14’üncü, 
opsiyonda 11’inci. Hepsi normal çünkü finansal derinlik olarak bakarsanız; TL’nin 10-15 arası bir 
sıralamasının olması beklenir. Çapraz kurda ise dördüncü. Sadece Euro, pound ve yen var TL’den 
daha fazla işlem gören. GHF, Kanada Doları, Avustralya Doları’ndan bile daha fazla işlem hacmi 
var. Bu çok normal bir şey değil. Spotta TL’nin pazar payı yüzde 1,5, çapraz kurda yüzde 6’nın üze-
rinde. Demek ki burada gelişmemiş bir IRS piyasası var. 

İşte TL REF bu piyasanın gelişmesini sağlayabilir. Burada yurtiçi yerleşik bankaların işine gelen bir 
durum var, bize aslında teminatlı borçlandırma yaptırıyormuş gibi kredi riskini yönetmek için döviz 
vermemiz gerektiğini söylüyorlar. TL REF’e endeksli bir IRS piyasası oluşursa, Türk bankasının 
da piyasa yapıcı olma durumu olacak çünkü zaten bu bizim işlem yaptığımız bir piyasa, bunun 
faizini ise bilanço öğesindeki diğer risklerle yönetebiliriz. Yani her şeyi birebir kapatmak zorun-
da olmayacağımız da bir durum var. Biz burada Londra’ya fiyat yapar durumda olabiliriz. Yurtdı-
şındaki trader da bu yeni döneme göre hazırlığını yapıyor. Birinci günden burada işlemler tersine 
döner diye bir şey yok. Biz de yerel banka olarak bu sene içinde işlemlere başlamayı bekliyoruz. 
Burada zorla doğrultulan bir ürün yok, eksikliği olan bir şeyin yerine getirilmesi durumu var. 
Yerel bankalar birbirleriyle işlem yapmaya başlayınca, yabancılar da gelecektir. Takasbank’ın 
merkezi karşı taraf olması da bize büyük bir artı getiriyor, her bir bankanın bir araya gelip büyük 
limitler çıkartmasına gerek yok. Takasbank limitimiz varsa birinci gün işlem yapmaya başlayabili-
riz. Keza bunu normalde non CSA trade etmemiz gerekir, TL marjininde olacağından, yabancıların 
gelmesi de kolay olacak. Artık yurtdışında bu kadar fazla döviz bulundurmamız gerekmez; şu an 
Türkiye’nin nette 36 milyar dolar dövizi yurtdışında, sırf TL faiz riskini önlemek için. Biz bu ihti-
yacı azaltırsak, bankaların bilanço çarpıklığı da önlenmiş olur. O yüzden bütün bu alanlarda katkı 
sağlayacak bir ürün.

TEVFİK ERASLAN:
Ülkede çok ciddi bir dolarizasyon olduğu konusunda hemen hemen hepimiz şikâyetçiyiz ama 
mevcut dengeler nedeniyle bu sorunu aşamıyoruz. Ama TL REF’in geniş alanda bir kullanımı 
söz konusu olduğunda, artık bizim bu kadar dolar tutmamıza da gerek kalmayacak, hatta do-
larizasyonun tam tersine çalışabileceği bir ortamın oluşabilmesi için de gerekli adımlar at-
mış olacağız. Şu anda Türkiye’de alıcısı, satıcısı Türk olan, herhangi bir döviz girdisi içermeyen 
projelerde dahi döviz cinsi anlaşmalar yapıldığını görüyoruz. Belli ki uzun dönemli anlaşmalarda 
insanlar Türk lirasının değerine ve faize ilişkin belirsizlikler nedeniyle TL cinsinden anlaşma ya-
pamıyorlar. TL REF bu konuda bir çözüm getirir mi? 

ALPOGAN SABRİ ERDOĞAN:
TL REF’in ortaya çıkış sebebi bu, çünkü TL REF aslında bir ürün değil, bir finansal altyapı. Biz 
yıllardır kullandığımız altyapının tersine, dünyada hem finansal kuruluşların hem finans dışı ku-
ruluşların üzerinde mutabık olduğu bir değişken faiz altyapısına geçebilirsek, dolarizasyonla 
mücadele etmekte ciddi mesafe alacağız. Çünkü; örneğin ikimiz arasında tamamen TL üzerine 
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kurulu bir işlem var; ben bir ev alıyorum, siz bir ev satıyorsunuz, bunun finansmanını bir banka 
yapıyor. Fakat bankanın ortaya çıkan faiz riskini elimine etmesi ve bilançonun dışına atabilme-
si için dövize ihtiyaç var. Bu nedenle Türk Lirası cinsinden uzun vadeli kredi üretemeyen bir 
finans sektörü çıkıyor ortaya. Yani bizim birinci derecede zaten finansal sektörümüzün dolarize 
edilmesinden kastım, işin herhangi bir tarafında döviz olmayan ve Türk lirası cinsinden fonlamaya 
ihtiyaç olan bir işlemde bile, biz neden dünyanın en yüksek DTH faizlerini ödemek zorunda kala-
lım?

Bu arada bankaların 10 yıllık konut kredisini dövizi kullanarak nasıl 10 yıllık TL finansman kaynağı 
yarattığı kısmını anlatayım.

Bankalar kısa vadeli borçlanırlar ve belli bir faiz ve vade riski alarak daha uzun vadeli plasman 
yaparlar. Bu çok normal. Normal olmayan şey, kısa vadeli borçlanıp uzun vadeli plase ettiğimiz 
zaman, bankanın bilançosunda taşıdığı faiz riskini ancak dövizle hedge edebiliyor olmamız. Çünkü 
Türk bankası içeriden uzun vadeli Türk Lirası fonu bulamıyor. Bunu verenler yabancılar. Biz 
döviz tutuyoruz, yabancı yatırımcılar ise TL tutuyor. Yabancı yatırımcılar TL’yi yüksek faizin 
cazibesinden dolayı tutuyorlar ve bunu olabildiğince uzun vadelerde kilitlemek istiyorlar. Biz 
bundan faydalanmak istediğimizde, yabancı bankalara teminat olarak, güvenilir bir değişken 
faiz göstergesi olan yabancı para cinsinden plasman yapmak zorunda kalıyoruz. Biz diyoruz ki 
eğer herkesin üzerinde mutabık olduğu ve üzerine ürün inşa edilebilen bir zeminimiz olursa; bu 
bir ürün değil, bir finansal teknoloji, bir altyapı, bu sefer biz bu bankalarla, kendi aramızda hem 
yerli hem yabancı bankalar arasında, belki arada merkezi karşı taraf olarak Takasbank’ın olduğu, 
arkasında Merkez Bankasının kurumsal güvenilirliğinin olduğu, sistemin dövize olan ihtiyacını 
azaltmış olacağız. Ülkeye yapabileceğimiz en büyük hizmet hem finansal sistemin hem finans dışı 
sistemin dövize olan ihtiyacını azaltacak önlemlerin hayata geçirilmesi olacak. TL REF’in arkasın-
daki makro hikâye budur. 

Diyelim ki büyük bir altyapı projemiz var ve baraj yapacağız ya da yol yapacağız. Bunun finansmanı-
nı tamamen dövizle yapıyoruz. Bankalarımız bu finansmanı dövizle yapmak zorunda. Çünkü uzun 
vadeli fonları ya döviz olarak bulabiliyoruz ve döviz olarak bulduğumuz fonları Türk lirasına 
çevirirken muazzam riskler alıyoruz. Biz bu muazzam riskleri nötralize edebilecek bir finan-
sal altyapı peşindeyiz. Burada konuşulan konunun aslında özü tam olarak bu. Umarım gelecekte 
örneğin bir enerji şirketi enerji santrali kurduğunda, bunun için A bankasından 5 yıllık krediyi 
TL REF artı 170 baz puanla aldı diyebileceğiz. Bu noktaya gidebilirsek artık döviz konuşma-
yı bırakacağız. Türkiye belki hiçbir zaman dolarizasyondan tamamen kurtulamayacak ama en 
azından finansal sistemi dolara bu kadar muhtaç olmaktan kurtarmak için elimizden geleni 
yapacağız.

TEVFİK ERASLAN:
Bir faizin referans faiz olarak kabul edilebilmesi için, onda hangi özellikleri arıyor olmamız lazım? 

DORUK KÜÇÜKSARAÇ:
Tüm dünyadaki aslında dört tane temel belirleyici var. Birincisi, işlemlerin genellikle işleme da-
yalı olarak gerçekleşmesi. Mevcut durumdaki LİBOR bildiğiniz üzere zaten bankaların birbiriyle 
bağlayıcı olmayan kotasyonlar üzerinden gerçekleşmekteydi. Bu nedenle manipülasyona oldukça 
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açıktı. Ancak tüm dünyanın artık hemfikir olduğu noktalardan bir tanesi, referans faizin işlem-
lere dayalı olarak gerçekleşmesi ve bunların üzerine hesaplanması. İlk nokta bu. İkinci nokta, 
işlemlerin teminatlı olup olmayacağı. Bu konuda tam bir fikir birliği yok. Amerika ve Avrupa 
bölgesi teminatlıya döndürüyor. Bunun da temel sebebi küresel finansal kriz zamanında bankanın 
birbirine borç vermeme eğilimini durdurmak. Ancak bunun tam tersi şekilde teminatsız olarak 
gerçekleştirilen bazı ülkeler de var. Bir yandan tek bir referans faiz olup olmayacağı da tartışılan 
konulardan. Genel olarak şunu söyleyebiliriz, teminatlı ve işleme dayalı sözleşmelere gösterge 
faizlerin kayma eğilimleri var. Diğer iki özelliklerden birincisi; söz konusu işlemlere dayalı türev 
işlemlerinin olması ki bankalar bu referans faizlere dayalı türev ürünleri sayesinde speküla-
tif veya hedge amaçlı pozisyonlarını rahatlıkla alabilsinler. Bu kapsamdaki yapılan çalışmalar 
önemli. Finansal bir ürün olmadan sadece dayanak varlığın olması tek başına sürdürülebilir bir 
durum değil. Son olarak ise söz konusu referans faizlere dayalı olarak borçlanma araçları ve 
tahvil ihraçları olması ve buna dayalı kredi verilebilmesi. 

Türkiye’de bu bir işleme dayalı. Diğer taraftan teminata dayalı bir piyasada işlem görüldüğü için 
son derece güvenli bir piyasada oluşuyor. 2001 krizinde Türkiye’nin yaşadığı sorunlardan dolayı 
teminatlı borçlanmaya kaymasıyla beraber, biz teminatlı ve işleme dayalı gösterge faizleri as-
lında oluşturmuştuk ama bunun adını koymamıştık. TL REF’le bunun adını koymaya başladık. 
Bundan sonraki aşama ise bunlara dayalı ürünlerin çıkması. Bence buradaki aşama, burada 
tüm finansal kuruluşların katkı göstermesi çok önemli.

TEVFİK ERASLAN:
Bu tip ürünlerin çok fazla paydaşı oluyor. Dolayısıyla belli bir standardizasyon getirebildiğimiz 
takdirde ürünlerin yaygınlaşmasını sağlayabiliyoruz. TL REF’te standardizasyon adına yapılması 
gerekenler nelerdir, bunların ne kadarını yaptık?

SERKAN AŞKAR:
TL REF, Haziran ayında çıktığından beri özellikle bilançolarda gördüğümüz en büyük kalem ih-
raçlardı. İhraçlara baktığımız zaman, her kurum TL REF oranına bağlı bir fiyatlama yapmasına 
rağmen, birbirinden farklı hesaplama yöntemleri kullandı. Bunun akabinde, Türk bankalarıyla 
bir araya gelerek OIS SWAP piyasasının ve bununla ilgili konvansiyonların ne olması gerektiği 
konusunda bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada, ileride oluşacak piyasada TL REF endeksinin va-
delerine, başlama tarihinin ne olacağına ve hesaplamaya nasıl yansıyacağına bütün bankaları-
mızın oybirliğiyle karar verildi. 

Haliyle ileride bankalarımızın ya da finansal kuruluşların bilançolarında yer alacak TL REF’e en-
deksli varlıklarla, bilanço dışında yapacağı türev işlemlerin konvansiyonlarında bir farklılık olması 
durumunda, hedge edilemeyecek riskler oluşması söz konusu. Bu risklerin oluşmasını engelle-
yebilmek için hem finansal kuruluşlarımıza kolaylık olması anlamında hem de stabilizasyon 
sağlanması amacıyla türev ürünlerdeki konvansiyonların bankaların bilançolarında bulunan 
ürünlerde de uygulanmasının, bankalara kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Tabi şu an yeni 
oluşan bir piyasadan bahsediyoruz, o yüzden her şeyin sıfırdan doğru ve stabil biçimde başlama-
sını beklemek yanlış olabilir. Ama ileride varacağımız noktada TL REF’e endeksli herhangi bir 
türev veya borçlanma aracından bahsettiğimiz zaman, herkesin nakit akışlarının aynı biçimde 
hesaplaması risklerin yönetimi anlamında kolaylık sağlayacaktır.
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ALPER TANYER:
Dünyada bütün LİBOR’lara endeksli işlem 340 trilyon dolar, Amerikan LİBOR’u veya dolar LİBOR’a 
daha doğrusu endeksli de 200 trilyon dolar işlem var ki USD LİBOR sadece 500 milyon dolar iş-
lemle belirlenen bir şey. Üzerine 200 trilyon dolarlık finansal ürün var. 

TEVFİK ERASLAN:
TL REF’i baz aldığımız gecelik repo piyasamızda yaklaşık 70 milyar TL’lik bir işlem hacmimiz var. 
Önümüzdeki dönemde türev ürünlerde nasıl bir gelişim görmemiz gerekir? Londra piyasasında 
gördüğümüz SWAP işlemlerin TL REF’teki bu etkinliğin artmasıyla birlikte azalmasını ya da bir 
kısmının Türkiye’ye gelmesini öngörebilir miyiz? 

ALPER TANYER:
Aralığın ikinci yarısında işlemlere muhtemelen başlıyor olacağız. Yabancıların da yeni bir piyasada 
yeni bir kurulumla işlem yapmak için gerekli onayları almaları gerekecek. Yurtdışı yerleşik ban-
kalar TL üzerine işlem yapmaya devam ediyorlar çünkü iyi para kazanıyorlar. O yüzden ben TL 
REF üzerine kurulacak OIS piyasasına da geleceklerini düşünüyorum. Sonuçta burada önemli 
olan, hacmin oraya kaydığına ikna olunması. Henüz çapraz kur Türkiye’de biter, her şey TL OIS’e 
döner diyemeyiz. Ama böyle olacağıyla ilgili olumlu beklentilere sahibiz. İlk üç ay gösterge için 
önemli olacak, orada ilk işlemlerin başladığını görürsek, devamını getirmek daha kolay olacaktır.

SORU:
Merhaba. Bu TL REF’in genelde finans piyasaları üzerine etkisini konuştuk da biraz da reel sektö-
re de etkisi ne olurdan bahsedebilir misiniz?

ALPOGAN SABRİ ERDOĞAN:
Reel sektör, bankadan kredi alacağı zaman hem bankanın borçlanma faizi ve bilanço yapısıyla 
ilgili maliyetleri, hem de kâr marjı ve hedging maliyetini ödüyor. Yani siz gidip 5 yıllık bir kredi 
istediğiniz zaman, banka bunu nasıl hedge edeceğini düşünüp bu maliyetleri de krediye yansıtıyor. 
Eğer hem aktif tarafta hem pasif tarafta değişken faiz altyapısını yaratabilirsek; banka bir ta-
raftan değişken faizle borçlanırken, bir taraftan da TL REF ile kredi verebilirse, bu sefer bunun 
maliyeti azalacaktır. Yani, bilançonun iki tarafında birden değişken faizli ürünlerin olması, banka-
yı bir SWAP yükünden kurtaracak. Kredi verilirken, işin mutfağında bir yandan SWAP’lar yapılıyor. 
Bunlar pahalı işlemler. Bunların azaldığı bir dünyada, biz de kredi maliyetlerinin düştüğünü 
göreceğiz. 

İkincisi, eğer başarılı olursak ve döviz cinsinden likiditeye ihtiyaç azalırsa, tedrici olarak biz 
DTH’a bu kadar yüksek faiz ödemek zorunda kalmaz isek, dolar ve Türk Lirası faizi arasındaki 
marjın da aynı ölçüde aşağıya gelmesini sağlayacağız. Yani hem daha ucuz bir fonlamaya sahip 
olabileceğiz hem fonlamamız dolar faiziyle TL faizi arasındaki marjın aşağı gelmesinden dolayı 
daha da ucuzlayacak. Hem ürünün hem finansal istikrarın hem global koşulların düzgün yürüdü-
ğünü varsayarak konuşuyorum. Yani diğer her şeyi sabit tuttuğunuz zaman, bu altyapı bize bugüne 
göre çok daha uygun fiyatlı kredi sağlayabilir.

SORU:
TL REF yurtdışından ülkemize sıcak para tabir edilen kaynağın artmasında nasıl bir etkisi olacak?
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ALPOGAN SABRİ ERDOĞAN:
Açıkçası böyle bir etkisi olmayacak. Bunu yaparsak yurtdışından daha çok döviz ya da yatırım gelir 
diye bir şey söylemiyoruz. Bunu yaparsak, bankacılık kesiminin döviz likiditesine ihtiyacı azalır, 
dövize ödediğimiz faiz azalırsa TL’ye ödediğimiz faiz de azalır, dolayısıyla genel olarak finan-
sal istikrara hizmet etmiş oluruz diyoruz. Ama dolaylı şöyle bir etkisi olabilir; bizim finansal 
istikrarımız ne kadar kuvvetli olursa, kaybettiği risk primimiz de o ölçüde düşer. Var olan risk 
düzeyinden faydalanmak isteyen yabancı yatırım miktarı da artar. Yani ikincil ve üçüncül etki 
olarak bunu söyleyebiliriz ama bunu hep finansal istikrar üzerinden söylüyorum. Doğrudan biz 
bunu yaparsak şu kadar para gelir diye bir şey söz konusu değil. Belki bizim sırf faiz riskini yöne-
tebilmek için yurtdışında tuttuğumuz dövizin bir kısmı, faiz riskini dövizle yönetme ihtiyacımız 
azaldıkça Türkiye’ye geri dönüş yapabilir. Orada değil de kendi bankalarımızda, kendi banka-
larımızın muhabir hesaplarında, kendi istedikleri şekilde, şartlarda bizim buradaki kıymetli 
birikimlerimiz Türkiye’mizde, ülkemizde kalabilir.
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EMRE KARA:
Kongrenin içeriği dönüşüm, birçok panele bugün içerisinde de katılma fırsatım oldu, ağırlıklı ola-
rak dijital dönüşümün etkileri, birçok sektöre, şirketlerdeki etkileri konuşuluyor. Bu dijital dönü-
şüm de aslında organizasyonlardaki dönüşümü de tetikledi. Bu çevik dönüşümün çıkış noktası, 
buradan başlıyor. Dolayısıyla panelimizde biraz bunu konuşacağız, çeviklik (agile) dediğimiz şey ne 
demek, şirketler neden böyle bir şeye ihtiyaç duydular, nasıl bir dönüşüm yolculuğu var, gerçekten 
bu hayatta ve bu yolculuk bize ne avantajlar sağlıyor, ne gibi zorluklarla karşılaşıyor şirketler, bu 
gibi soruların cevabını buradaki uzman konuşmacılarımızdan almaya çalışacağız. 

Şimdi konuşmacılarımızın biraz daha odaklı anlatabilmesi adına, çok kısa seyircimize dönüp çevik-
lik konusunda profilleme yapmak istiyorum. Birkaç tane soru soracağım, sadece elinizi kaldırarak 
cevap vermenizi rica edeceğim. Kimler herhangi bir şekilde çok az da olsa bu konuyu bir yerlerden 
okudu, belli bir minimal de olsa bir bilgi birikimine sahip? Tamam, yüzde 80-85’ler civarında. Peki 
kimlerin çalıştıkları şirketlerde herhangi bir yerde bu çeviklik kavramı bir şekilde uygulanıyor? Şu 
anda yüzde 40-50’ler civarında. Son elini kaldıranlar için soruyorum, bu şirketlerde daha çok yazı-

PANEL 14: ÇEVİK DÖNÜŞÜM: HIZLI VE ÖFKELİ ETKİLİ
19 Kasım 2019
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lım tarafında uygulananlar kimler, çeviklik konsepti? Yüzde 20’lerde. Peki kimlerin şirketlerinde iş 
birimlerinde çeviklik kavramının uygulamalarını görüyoruz? Yüzde 5-10’larda. Son sorum, bizim 
şirket çevik organizasyon oldu, biz artık çevik iş yapış şekilleriyle çalışıyoruz diyen var mı? Yok. 
Süper. Tamam, bu aslında böyle bir şey gibi, huni yukarıdan aşağı daralan şekilde. Burada çevik 
organizasyon örnekleri de var, dolayısıyla bu aşamalardan aslında nasıl ileriye gidebiliriz, onu an-
lamaya çalışacağız deyip, konuşmacılarımıza dönmek istiyorum.

Ayşegül Hanım dilerseniz sizinle başlamak istiyorum. Ayşegül Hanım size sorumuz şu; en üst 
seviyeden başlayalım, çevikliği son zamanlarda, agile’ı sık sık duymaya başladık ama bazen proje 
yönetim konseptinin içerisinde duyuyoruz, bazen iş yapış şekillerinde duyuyoruz, bazen organizas-
yon yapısı olarak duyuyoruz, bize bunun tam olarak ne olduğunu söyler misiniz, buna bağlı olarak 
da şirketler neden çevikleşme ihtiyacı duydular?

AYŞEGÜL DİCLE AYDIN:
Bizim işimiz insan kaynakları danışmanlığı diye geçiyor. Aslında 1980’lerin ortasından beri dün-
yada durum çok değişti. Şirketler anladılar ki tek tek iyi kalifiye insanı yani doğru insanı, doğru 
pozisyona seçip almak, o organizasyonun başarılı olmasını getirmiyor. Halbuki böyle bir tahmin, 
böyle bir beklenti vardı. 80’lerin ortasından itibaren anlaşıldı ki bu gerçek değil. Heidrick & Stru-
ggles gibi dünya devi birkaç şirkete bu en büyük şirketler sürekli gelip sormaya başladılar, peki 
ne eksik, daha fazla, ne yapmamız lazım, daha fazla ne olması lazım, derken bugünlere geldik. 
2001 yılında Utah’ta, Amerika’da bir grup bilim adamı, danışman bir araya geldiler ve ilk kez Agile 
Manifesto denen şeyi yayınladılar. 2001’den bu yana dünya bu konsepti tanımaya, anlamaya, öğren-
meye çalışıyor. Ancak tepeden helikopter bakış açısıyla dünyaya baktığımızda bırakın uygulamayı, 
bu konseptle tanışmış, bunu anlamaya çalışan kitle çok az. Yani daha o kadar yolun başındayız. 
Halbuki ne oluyor dünyada, bu 21. Yüzyıl bambaşka bir şekilde geldi, hepimizin gündemine oturdu. 
Hiç bilmediğimiz, tanımadığımız konseptler hayatımızda ve her şeyi ele geçirmeye başladılar. Ne 
bunlar, mesela aracı şirket kullanmadan bütün fikirleri kitle kaynak yöntemleriyle bir araya geti-
receğiniz pazarlama teknikleri veya hiç aracısız her türlü insanı bulabileceğiniz ve artık full-time 
bordrolu insan kullanmak zorunda kalmadığınız proje ve görev bazlı insanları getirip çalıştıraca-
ğınız sistemler. Esnek ekonomi dediğimiz şey, bundan sonra ev, araba, bisiklet, yazlık, hiç birini 
almak zorunda olmadığımız paylaşım ekonomisi dediğimiz şey. Airbnb’ye bakın, dünyadaki bütün 
Hilton’lardan ve Hyatt Otellerinin toplamından daha değerli, daha bu kadar kısa bir zamanda. Fa-
cebook, Whatsapp’ı aldığında birkaç yıl evvel, sadece 55 tane çalışanı vardı, 19 milyar dolara satın 
aldılar, 55 elemanlı bu şirketi. Dolayısıyla her şey değişiyor, bu tip şirketlere exponential organizas-
yonlar diyoruz ve sadece katma değer yaratmaya odaklı ve hakikaten çevik organizasyonlar bunlar. 
Dolayısıyla hepimizin hayatına bir agile kelimesi geldi oturdu. Bunu Türkiye gibi çok da okumayı 
sevmeyen, sadece kulaktan duyduklarıyla yetinen ülkeler, sadece hız ve çeviklik zannediyorlar. 
Halbuki bu işin metodolojisini anlamaya çalışanlar, bu konseptin çok derinlere gittiğini biliyorlar. 
Bu işin başlangıcı aslında 1600’ler, ilk defa o zaman esnek, çevik, değişken, böylece yaratıcı, 
böylece fırsatları yakalayabilen bir yapı, ilk daha 1630’da gündeme gelmiş. Arkasından 80’ler-
de gelişmiş, 50’lerde aslında önemli bir şeyler olmuş, Toyota’nın 80’lere geliyor agile manifestoyu 
imzalıyorlar ve ondan sonra derken bugüne geliyoruz.

Peki agile nedir? Türkiye’de biz bile beş yıldır bu anlamda şirketlerle çalışıyoruz. Müşterimiz olan 
şirketlerleden biri Vodafone  diğeri Roche.  Bunlar dışında çalıştığımız farklı şirketler de var. Bu 
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şirketler bu işi yapabilecek insanları bizimle birlikte buluyorlar ve bu sistemleri birlikte kuruyoruz. 
Bu müthiş bir şey. Dolayısıyla agile ne demek, hakikaten eski alışık olduğumuz emir komuta 
zincirinin tamamen ortadan kalktığı, büyüklerin işi öğrenmiş olanların küçüklere gençlere iş 
öğretmediği, hatta bir kenara çekilip gençlerin yaratıcı fikirlerini bambaşka bakışlarını sevgiy-
le ve istekle kabullenmeye başladıkları bir ortam demek. Neden şirketler agile olmaya gerekli 
bulmuşlar? Birincisi decision making’i yani karar vermeyi çok hızlandırıyor. İkincisi, basmaka-
lıptan kurtarıyor şirketleri. Basmakalıptan çıkıyor şirket ve yepyeni bilinmez fikirlere dene-
melere açık bir hale geliyor. Ondan sonra ne oluyor, hiyerarşi yok oluyor, bürokrasi yerle bir 
oluyor ve istediğimiz, hayal ettiğimiz ve artık çatısı olmayan hiçbir şeyi satın alıp para harca-
mak zorunda olmayan, akışkan, geçişken, sürekli değişebilen insanlarla yaşayan bir çalışma 
biçimine doğru kayıyor.

EMRE KARA:
Ali Bey’e dönmek istiyorum. Şunu merak ediyoruz; İş Bankası’nı çevik dönüşüme tetikleyen şey ne 
oldu, çıkış noktanız neydi ve şu anda hangi aşamaya geldiniz? 

ALİ YALÇIN:
Bizim bu konudaki yolculuğumuz 2017’nin sonunda başladı. Bankanın kurumsal mimari bölü-
münde çalışıyorum, yani bankanın organizasyonundan, iş modelinden sorumlu bölüm. Bizim icra 
kurulumuz bize şöyle bir soru sordu; bizim organizasyonumuz 2030 yılında nasıl bir organizasyon 
olacak, bankanın genel müdürlük organizasyonu nasıl olacak? Biz de bu sıralarda agile zaten se-
nelerdir yapılıyor ama bunu profesyonel yönetmeye, Ayşegül Hanım’ın çok güzel anlattığı biçimde 
yönetmeye dönük bakış açılarıyla ilgileniyorduk, bunu okumaya başlamıştık. Biz de gelen bu so-
ruya şöyle bir cevap verdik. Dedik ki, 2030 yılında muhtemelen bizim organizasyonumuz iki fazlı 
bir yapıdan oluşacak. Daha dinamik esnek olmamız gereken, müşteriye karşı daha hızlı cevap ver-
memiz gereken bölümlerde müşteriye, daha yakın olmamız gereken yerlerde çevik organizasyona 
geçmemiz gerekiyor. Bizim aslında ortaya koyduğumuz üç temel şey var, neden çevik yönetime 
geçmeye karar verdik ya da istiyoruz noktasında. Birincisi hızlı ve esnek olmak, bu zaten herkes 
tarafından bilinen, işin ambalajında görünen şey. Müşterilerimize karşı daha hızlı ve esnek hare-
ket etmek zorundayız, daha hızlı ürün çıkarmamız lazım, bol bol yanılmamız lazım, felsefesinde 
ilginç bir nokta bu, fail fast diyor, hızlı yanılmak. Bir an önce ürünü son kullanıcısına ulaştırmak, 
oradan geribildirim almak ve tekrar ürününüzü geliştirmek falan gibi boyutları var. 

Bir ikinci konu bizim için insanlarla ilgili boyuttu. Yanlış hatırlamıyorsam 2030 yılında bankanın 
yüzde 64’ü Y ve Z kuşaklarından oluşacak, İş Bankası çalışma sürelerinin uzun olduğu bir banka 
bildiğiniz gibi. Buralarda artık yeni nesle anlamlı bir çalışma deneyimi sunma zorunluluğu var 
kurumların, böyle düşünüyoruz. Yani uçtan uca neyin parçası olduğunu bildiği bir çalışma ortamı, 
iş deneyiminden bahsediyoruz. Yani şöyle, çok karikatürize ederek anlatayım; insanlar büyük şir-
ketlere alınıyor, çok güzel okullarda okuyorlar, daha sonra yaptıkları işler mektup yanıtlama, mail 
atma, toplantıya katılma, not tutmak gibi işler. Bunlar uçtan uca bir şey içermediği için, kişi yaptığı 
işin hangi parçasında olduğunu, uçtan uca ne olup bittiğini bilmediği için, özellikle büyük kurum-
larda bu ister istemez olan bir şey. Burada bir motivasyonsuzluk yaşanıyor. Aslında agile tarafında 
motivasyon, işin kendi anlamlılığından gelmeli, böyle söyleniyor. Dolayısıyla bu anlamlı çalışma 
deneyimini sunup, ileride iyi yetkinlikleri bankamıza çekmeye devam etmek istiyoruz.
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Üçüncüsü de derin bir felsefesi var, lean’den gelen, agile ile devam eden. Bunun zaten ister iste-
mez bir etkinlik ve verimlilik sağlamasını hedefledik, bu şekilde yola çıktık. 

EMRE KARA:
Şimdi bir çevik organizasyon örneği bankadan dinledik, şimdi bir tane de benzer bir hikâyeyi aslın-
da, benzer bir yolculuğu farklı bir endüstriden Vodafone’dan dinlemek için Sevil Hanıma dönüyo-
rum. Size de soruyu şöyle sorarak başlayayım; yine konuklarımıza sorduğumuzda farkındaysanız 
şirketlerde uygulananları sorduk, ondan sonra yazılım tarafında uygulananları sorduk, eller biraz 
daha fazlaydı, oradan iş birimleri tarafına geçtiğimiz zaman orada bir daralma oldu. Normal, çıkış 
noktası orası olduğu için aslında evet, IT tarafında bir proje yönetim aracı olarak kullanılmasını 
ve buradan iş birimleri tarafına geçirilirken de aslında onun bir gerçekten mindset değişikliği ol-
duğunun farkındayız. Size şöyle soralım, yazılımda uygulamayla, iş birimleri tarafında uygulamak 
nasıl farklılaşıyor? Bunu da sizin aslında iş birimleri tarafındaki çevik dönüşümünüzü anlatarak 
cevaplarsanız iyi bir performans almış oluruz.

SEVİL KAYAŞ YILMAZ:
Şöyle başlamak istiyorum, aslında biz Vodefone’da agile’ı, agile yapmış olmak için yapmıyoruz. Ana 
çıkış noktamız, hadi agile uygulayalım değil. Aslında agile’ın gerçekten dijital transformasyona çok 
ciddi anlamda katma değer yarattığını düşünüyoruz, organizasyon olarak da buna çok inanıyoruz. 
O yüzden agile’ı yaratmaya çalıştığımızı dijital transformasyonda bir kolaylaştırıcı olarak, bir hız-
landırıcı olarak görüyoruz, o yüzden agile’ı yapma nedenimiz aslında biraz bu. Vodafone’da bir 
program başlatmıştık. Biz dijitaliz, biz geleceğiz diye. Çünkü bugün dijitalleşmeyi yakalayamayan 
şirketlerin hakikaten gelecekten bahsetmesi çok zor, bu bizim için de geçerli. Biraz spesifik an-
latmak istiyorum, çünkü hakikaten agile’ın katma değerini burada çok gördük. Vodafone’da dört 
tane çalışma kolu kurduk. Bunlardan bir tanesi digital products and services, yani dijital ürünler 
ve servisler. Müşteriye gerçekten ihtiyacı noktasında, ihtiyacını karşılayabilecek ürün ve servisle-
ri sunabilmek ve bunu gerçekten dijital platformlardan yapabilmek. Bir tanesi digital partnersip, 
dijital iş ortaklıkları, bugün yaptığımız ana işin, SMS, data, onun haricinde gerçekten ekosistem 
içerisinde ortaklıklar yaratabilir miyiz, birtakım farklı gelir kanalları yaratabilir miyiz, bununla uğ-
raşan bir çalışma kolu bu. Bir tanesi robotics AI, yani ön yüzü aslında dijital ürünlerle servislerle 
dijitalleştirirken, şirket içerisindeki bazı prosesleri de arka tarafı da dijitalleştirmek ve otomatize 
etmek çok önemli bir konu. Çünkü onun gerçekten çok yardımcı olan ya da engel olan bir duru-
mu var. Dolayısıyla gerçekten süreçlere baktığımızda bunu otomatize edebilir miyiz, tekrarlanan 
birtakım adımları hakikaten robotlara devredebilir miyiz, botlara devredebilir miyiz, dolayısıyla 
kendi çalışma arkadaşlarımızı daha katma değerli işlere yönlendirebilir miyiz, robotics AI iş kolu 
da tamamen bunun üzerine odaklandı.

Bunları yatayda kesen bir dördüncü iş kolu daha yarattık, o da aslında digital kültür. Yani dolayı-
sıyla tamam biz bu işleri yapacağız, dijitalleşmeye de devam edeceğiz ama gerçekten bunun ciddi 
anlamda kültürel bir boyutu var; dolayısıyla bu kültürel boyuta yansımayı nasıl yöneteceğiz? Orayı 
yönetirsek biliyoruz ki başarılı olacağız, yönetemezsek de bu geçici bir başarı getirecek ve muhte-
melen sürdürülebilir olmayacak. Agile’ı aslında dijital kültür tarafındaki en önemli inisiyatiflerden 
birisi olarak görüyorum, o anlamda bizim açımızdan çok önemli. Biraz geçirdiğimiz yolculuğa ba-
karsanız, nerede başladı, bu iş birimlerine nasıl geldi derseniz, agile’ı yaklaşık 6 sene önce, 2013 
yılında uygulamaya başladık. Teknoloji fonksiyonunun altında birkaç tane küçük ekip düşünün 
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ama çok enteresan, birkaç ekip olmasına rağmen 3-4 aylık bir sürede KPI’larda güzel sonuçlar 
geldi ve 4-5 ay sonra yaygınlaştırma aşaması geldi. Yaygınlaştırmadan kastım şu; yaptığımız o kü-
çük pilotlarla birlikte daha fazla ekip, daha fazla ürün ve serviste çalışan ekiplerin agile olmasını 
düşünebilirsiniz. Biraz daha ticari ekiplerle teknoloji ekiplerinin birbirini daha iyi anladığı, takım 
çalışmasının, şeffaflığın iletişime daha çok taşındığı bir süreç gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonrası 
aslında şöyle söyleyeyim, 2016’da daha kültürel dönüşüm boyutunu ele aldık. Bu ne demek, işte 
biraz el yordamıyla bildiğimiz çerçevede yapıyorduk, 2016’da bayağı ciddi agile eğitimleri, birtakım 
prensipleri hayatımıza almaya başladık. Metodolojiler geldi hayatımıza, orada da hakikaten design 
thinking gibi yaklaşımlarla tanıştık, bunlar da bizim hayatımıza çok şey kattı. 

Ticari fonksiyonlara geçişe bakarsanız, 2018 bence çok önemli bir tarih çünkü bizim ilk dene-
memiz, bireysel iş biriminin altında bir tribe’ın (birbiriyle bağlantılı konular üzerinde çalışan 
birden fazla squad’ın bir araya gelerek aynı hedefe ulaşmak için birlikte çalışması sonucunda 
oluşan ve ortalama 30 kişiden oluşan gruplardır) kurulmasıyla başladı. Digital hızlandırıcı diyo-
ruz biz buna, altında üç tane alan yönetildi, bunlardan bir tanesi digital customer value manage-
ment, yani dijital müşteri değer yönetimi; bir tanesi dijital pazarlama, bir tanesi de dijital satış. 
Yani bir ana tribe, bu üç ana alanda gerçekten sonuç üretebilmek için hem business’tan insanların 
hem de teknolojiden insanların bir araya geldiği squad’lar (maksimum 8 kişiden oluşan ve farklı 
yetkinliklere sahip kişilerden oluşan squadlar çevik çalışma yöntemlerini benimseyerek yeni 
işlerin geliştirilmesi ve test edilmesinden sorumludur) kurduk, bu ekibin altında bir 8 tane squ-
ad kurduk. Bu çok önemli bir şey, neden önemli çünkü teknoloji tarafında yapılan işte mutlaka 
teknolojinin kendi profilinde çok farklı işler yapan insanları bir araya getiriyordu ama bu tribe’ın 
şöyle bir faydası oldu, teknolojiden insanlarla business’ın sahipleri gerçekten bir araya geldiğin-
de, katma değer yaratabiliyor mu? Bunu çok net test etme şansımız oldu. Bir 10 ay takip ettik biz 
bu tribe’ı ve hakikaten çok güçlü bir katma değer yarattığını gördük. Hem ürünlerin oluşturulma 
süreci hem ürünlerin piyasaya müşteriye ulaştırılma, go to market dediğimiz süreç, buralarda 
gerçekten çok ciddi kazanımlar oldu. 

Ondan sonraki zaten Vodefone’un hayatını değiştiren adım da 2019’da geldi. 2019 yılından da yap-
tığımız bu güzel geçirdiğimiz 10 aylık tecrübeyle birlikte bu tecrübelerin hepsini lütfen çok pozitif 
algılamayın, çok da öğrenme de barındıran bir süreç; yani yaptıklarınız, yapamadıklarınız. Dola-
yısıyla da artık tamamen bireysel iş biriminin dönüşümüne geldi. Şu anda 4-5 tane ana tribe’la 
çalışıyoruz; 4 tanesi bireysel iş biriminin altında, bir tanesi müşteri operasyonları dediğimiz taraf-
ta. Bu ana tribe’ların altında tamamen business ve teknoloji ekipleri bir arada çalışıyorlar. Şöyle 
düşünün; squad diyoruz yapılara, hepinizin bildiği üzere, çok farklı uzmanlık alanlarından insanlar 
bir arada, tamamen otonom, tamamen karar verme mekanizmaları yetkileri kendilerinde, bütçeyi 
kendileri yönetiyorlar, ne yapılması gerektiğine kendileri karar veriyorlar ve bu şekilde de aslında 
yollarına devam ediyorlar gibi düşünebilirsiniz.

EMRE KARA:
Parakende tarafına döneceğim, Mustafa Bey’den perspektif almak için ama geçişi şöyle yapa-
yım; şimdi birçok şirket aslında çevik olmak istiyor, neden olması gerektiğinin de farkında ama 
gidememesinin sebeplerinden bir tanesi genelde şu oluyor. İş Bankası, Vodefone’a baktığımız za-
man, kimisi ürün etrafında odaklanmış organizasyon, kimisi de segment etrafında organize olmuş 
organizasyon. Biz mevcut organizasyon yapımızı değiştirelim, tribe’lar tanımlayalım, altında işte 
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takımlar olsun, squad’lar olsun ve bu takımlar şu konularda çalışsın diyebiliyorlar. Şimdi bazı 
şirketler de var ki mesela lean bir organizasyon yapısı var, biz zaten 200-300 kişiyiz, benim destek 
fonksiyonları çıkardığımda zaten 100-150 kişilik bir iş birimi, core kadrodan bahsediyorum. Bu 
benim için tam olarak ne demek, benden çıksa çıksa bir iki tane tribe çıkar, ben peki bu hizmet-
lerimin hepsini artık nasıl bu takımlarla kurgulayacağım deyip orada aslında bir yere takılıyor bu 
şirketler. Aslında bu dönüşüm, 0/1’lerden ibaret değil, çevikleştim demek tamamen organizas-
yonumu artık çevik organizasyona dönüştüm, bu tip takımlarla yapıyorum demek değil. Sadece 
onu düşündüğümüzde ilk adımı bile atamamaya başlıyoruz, orada takılıyoruz, bu bizim şirket için 
demek ki uygun değilmiş, o zaman biz eski yöntemle devam edelim diyoruz. Şimdi bu gibi sorun-
lar olan, bu gibi soru işaretlerini çözmeye çalışan şirketler için Metro örneği, perakendeden güzel 
bir örnek. Çünkü global örneklere de baktığınız zaman, çevik organizasyon deyince evet telekom, 
banka, buralardan örnekler görüyoruz ama böyle yazılmış çok perakende örnekleri yok. Şimdi 
Mustafa Bey’e şunu soralım; siz aslında mağazalara baktığımız zaman bir ordusu olan şirketsiniz 
ama merkeze baktığınızda da 300-400 kişilik bir organizasyonsunuz, bu işi oradan yönetmeye ça-
lışan. Çeviklik sizin organizasyon için ne demek, bahsettiğimiz biraz önce konuştuğumuz şekliyle 
çevik organizasyon olmadan da bir şirket çevik olabilir mi, bunun cevabını alalım.

MUSTAFA TÜREDİ:
Aslında bunun örneğini anlatmak için özellikle Metro güzel bir örnek. Tam bahsettiğin gibi Met-
ro’nun genel müdürlüğü 350 kişiden oluşuyor, çok büyük bir mağaza operasyonu var ama çok 
önemli bir farkımız var tabi; Metro’daki işlerin çoğu, genel olarak toptan perakende sektöründeki 
işlerin çoğu çok rutin işler. Bir elmayı alıp üreticiden tüketiciye ulaştırmanız gerekiyor ve bunu 
sürekli yapıyorsunuz, çok rutin işlerden bahsediyoruz. Çeviklikle ilgili en önemli nokta aslında her 
işe de uygun olmayacağı, bazı işlerde katma değerinin daha az olabileceği, özellikle rutin adımla-
rın çok net olan işlerde katma değerin olmayacağı. O yüzden de biz organizasyona ne yapabiliriz 
diye baktığımızda hep şunu gördük; şu aşamada, şu anki agile bilgisiyle, şu anki uygulamalarla 
bir mağaza operasyonunu çevik organizasyona çevirmeye çalışmak çok da mantıklı değil. Ama bu 
Metro’nun da, herhangi bir perakendecinin de çevikliğe ihtiyacı olduğu anlamına gelmiyor. Tabi ki 
bizde rutin işler çok daha fazla, yenilik gerektiren, inovasyon gerektiren işler çok daha az ama 
bu yok demek değil. Gerçekten çok fazla, sürekli müşteri deneyimini nasıl değiştirebiliriz, ne-
ler yaratabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Bu noktada organizasyonu transform etmek yoluna 
gitmek yerine, tam Emre’nin dediği gibi 0-1 noktasından 1’e gitmek yerine, bunu belirli bir yerde 
tutacağız, genel merkezde biz çevikliğin prensiplerini uygulayacağız. Bu kadar rutin işlerin olduğu 
bir organizasyonda özellikle genel merkez çok fazla silolardan oluşuyor ve Metro’nun en büyük 
ihtiyacı beraber çalışmayı geliştirmekti. Biz agile’ın prensiplerini daha çok aldık. Bütün organizas-
yon içinde genel müdürlükte ilk önce departmanları biz nasıl çevik hale getirebiliriz, departman 
içindeki çalışmayı nasıl çevik hale getirebiliriz; çeviğin prensiplerine ve belli ritüellerine scrum’ın 
belli ritüellerini nasıl uygulayabiliriz, biraz bunu irdeledik. Bunu yapmadan önce tabi ki biz de her-
kesin geçtiği o bir iki tane pilot proje, denemeler yapalım, biraz öğrenelim yolundan geçti. Oradaki 
öğrenimlerimizi departmanlara yansıttık aslında.

Şu an Metro’ya geldiğinizde sabahları genelde ekiplerin günlük scrum toplantıları yaptığını görü-
yorsunuz. Herkesin bir tablosu var, bu bazılarında dijital, bazıları elle yazıyor ama ekip orada bir 
sabah bugün ne işler yapacaklar, hangi yolda gidiyor, onu konuşuyor oluyor. Biz bunu yaparken de 
kesinlikle herkes bunu uygulasın diye gitmedik; gönüllüler bulduk, zaten yapmaya yatkın olanlar, 
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onlar biraz başladılar, sorular gelmeye başladı, ya bu neye benziyor, siz ne yapıyorsunuz, böyle bir 
yazılım varmış onu kullanıyormuşsunuz takip etmek için geldiler. Gönüllülükle ve insanlar işe ya-
radığını gördükçe, ilk önce ekip içine kolaborasyonu arttırdığını gördükçe kullanmaya başladılar. 
Ondan sonra biraz daha cross functional (çapraz fonksiyonlu) çalışmanın daha fazla gerekli oldu-
ğu yerlere doğru yaymaya başladık. Acaba bir işin bir sahibi vardır demek yerine, ufak takımlar 
yaratabilir miyiz dedik. Metro’nun şu an böyle çalışan farklı kademelerde ekipleri var. CFT diyoruz, 
cross functional team’i kısalttık CFT diyerek geldik ama bir meyve sebze departmanının yönetimi, 
kategorisinin yönetimini artık sadece kategori müdürü yapmıyor, mağazadan bir kişi var, katego-
riden bir kişi var, tedarik zincirinden bir kişi var, pazarlamadan ekip üyeleri var; bunlar beraber 
bu departmanı, bu kategoriyi nasıl daha iyi hale getirebiliriz, daha müşteri odaklı hale getirebiliriz 
diye her gün bir arada çalışmıyorlar ama belirli ritüelleri var, belli sürelerde bir araya gelip bunları 
yapıyorlar. Keza benzer bir şekilde pazarlama içinde marka yönetimi, pazarlama, biz burada na-
sıl daha iyi çalışabiliriz dediğimizde; kendi kanban board’u (ilgili ürünün geliştirilme aşamasın-
da, başından sonuna kadar tüm adımları görebiliyor olmak) olan, onu takip eden, bütün işlerini 
onun üzerinden yapan, sürekli beraber oturmayan ama bütün prensipleri uygulayan, hatta şu an 
retrospektif yapan, iki haftada bir ya bu ekip nasıl çalıştı, güzel çalıştı mı, onları da konuşan bir 
ekip yarattık.

Retrospektif çok ilginç, insanlar yavaş yavaş kendileri de kullanmaya başladılar, kendi depart-
manında iki haftada bir ya bir oturalım konuşalım, bir davranış seviyesinde gerçekten neyi güzel 
yaptık, neyi kötü yaptık bunları konuşalım deyip onları uygulamaya başladı. Bu da bize aslında ciddi 
bir çeviklik kazandırdı, hâlâ rutin işlerimiz rutin gidiyor ama genel müdürlükte çok ciddi bir cross 
functional çalışmada artma, insanların birbiriyle konuşmasında kimin neyi yaptığını daha görünür 
hale getirmede ciddi bir kazanım sağladık. Eşzamanlı olarak da bütün proje yönetimlerini, yani 
sadece IT tabanlı değil, bütün şirketteki proje yönetimlerinde belirli bir scrum şablonunu oturtarak 
herkesin belli bir birikim yaratmasını, o birikimin bütün şirkette görünür hale gelmesini sağlama 
üzerine şu anda çalışıyoruz. O da aslında şirketteki görünürlüğü, beraber çalışmayı arttırmak için 
yapmaya çalıştığımız bir şey.

Özetlemek gerekirse, biz bir organizasyon olarak değişmedik ama prensipleri aldık, prensiplerden 
bize en çok uyanları uygulayarak, belli bir çeviklik seviyesine geldik.

EMRE KARA:
Ayşegül Hanım’la başlayalım istiyorum. O zaman hızlı bir şekilde size uzmanlık sorusu soralım, 
sizin uzmanlık alanınızdan. Ayşegül Hanım zaten biraz önce de söyledi, şu anda birçok organizas-
yon aslında yetenek bulma, yerleştirme, onların değerlendirmesinde danışmanlık yapıyorlar şir-
ketlere ama şu anda bizim kontekstimizde de çeviklik konusunda aslında bu yetenekleri nereden 
bulabiliriz, mevcutlar gerçekten bu roller için uygun mu gibi konularda şirketlere destek veriyor. Şu 
anda şirketlere baktığımız zaman ağırlıklı olarak X, Y kuşağı çalışıyor, çok yakında Z kuşağı da ge-
lecek, üç kuşak beraber çalışacak, Ali Bey paylaştı zaten. Bir yandan da şu var, ne gibi bir problem 
yaşıyoruz, çalışan bağlılığı da gitgide şirketlerin önemli sorunlarından biri haline gelmeye başladı. 
Acaba bu şirketler çevik dönüşümle birlikte çevik organizasyona gittikçe, çalışanın gözünde daha 
popüler şirketler mi olacak, bunu bir silah olarak kullanabilir mi? Şirketler ki bu yetenekleri hem 
çekmede hem de çektiği yeteneği tutmada kendilerine avantaj sağlayabilsinler, bu jenerasyon bu 
tip şirketlerde çalışmayı yeğleyecekler mi, böyle bir soru soralım size.
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AYŞEGÜL DİCLE AYDIN:
Bizim içine doğduğumuz yüzyıl, yani 20. Yüzyıl ne öğretti hepimize; statik organizasyon, stabil 
organizasyon, bütün derdimiz sürdürülebilir performanstı değil mi, yani sürdürülebilir başarılı 
performans. Hepimiz bunun için çalıştık, bunu öğrendik ve zannediyorduk ki o öğrendiğimiz yön-
temler ilelebet işimize yarayacak ve biz bunları kullanacağız. Biliyor musunuz, biz yaptığımız işin 
en önemli, en büyük kısmı beyin avcılığı ama sadece tepedeki liderleri arıyoruz, daha üç yıl önce-
sine kadar bile bir vizyon geliştirebilir mi bu insan, bir ekip kurabilir mi bu insan ve bu ekibi peşi 
sıra sürükleyebilir mi, bir strateji peşinde mi bu insan diye bakıyorduk. Şimdi bambaşka şeylere 
bakar olduk. Ne arıyoruz biliyor musunuz, karşımıza oturan 50 yaşında, 49 yaşında, 55 yaşında, 
60 yaşındaki insanlara bu insan acaba bugüne kadar bildiklerini unutabilir mi, bildiklerini unutup 
yepyeni 21. Yüzyıl konularını, bakışını, mindset’ini öğrenebilir mi diye bakıyoruz. İnanılmaz şekilde 
değişti her şey. Dolayısıyla şirketlerin aradığı insanlar, bugün sizin birebir hayatınıza henüz girme-
miş olabilir ama inanın bana 5 yıl sonra gelmiş olacak. Dolayısıyla hem kendinizi, kendi ruhunuzu, 
bakışınızı değiştirmeniz lazım hem de işe aldığınız herkesi, bizim aradığımız gibi arayın. Bu insan 
geleceğin insanı mı? Bugüne kadarki en büyük markaları yöneten direktörler, yani genel müdür 
yardımcıları ve CEO’lar, bugün artık birçoğumuzun işine yaramayacak. Ben şu anda çok önemli 
birkaç proje üstünde çalışıyorum, daha geçen hafta Türkiye’nin en önemli birkaç üst düzey yöne-
ticisiyle görüştüm, ofise davet ettim. Hepsi eskide kalmışlar, hiçbirisi artık işimize yaramaz. Fellik 
fellik canavar gibi yeni dünyaya uyanmış, genç nesil insanlar arıyoruz. Dolayısıyla bence hepimizin 
birinci görevi, bu gerçeği kucaklamak ve nasılsa Türkiye’ye daha gelmez, nasılsa Türkiye’de daha 
zamanımız var diye düşünmekten acilen çıkmak. Bu agile yapının çok önemli birkaç tane sonucu 
var. En fazla ne getiriyor biliyor musunuz, patronlara, sahiplere paydaşlara ve tepe yönetime; o 
kadar daha farklı fikirler ve o kadar daha motive çalışılan bir ortam, o kadar daha üretken bir 
ortam sağlıyor ki şaşılacak şekilde, bugünden yüzde 400 daha fazla çıktı çıkartıyor, düşünebiliyor 
musunuz? Üretkenliği yüzde 400 zıplatıyor ve hatta okuyun araştırma çalışmalarını, yüzde 700, 
800, 1000, 1200’lere kadar çıkan agile yapı örnekleri var dünyada daha şimdiden. Doğru, değişim 
çok kolay olmayacak ama her biriniz buna şimdiden baş koyup kasları değiştirmeniz lazım, insana 
bakışınızı değiştirmeniz lazım. İnsan bir yapandı bugüne kadar, yani söyleneni yapan, efektif yapan, 
hızlı çalışan, doğru yapan, iyi eğitim alandı ya; şimdi öyle değil, şimdi yapan değil düşünen ve yara-
tan olmak zorunda ve bizlerin de işi, bu insanları bulmak ve bu insanları hayata getirmek ve onları 
destekleyerek yeni dünyayı Türkiye’de de kurgulayabilmek.

EMRE KARA:
Ayşegül Hanım, sonuçta bu bir dönüşüm, çevik dönüşüm diyoruz ve bu dönüşümün ne kadar zor 
olduğundan bahsetti aslında. Şimdi zor bir şeyi niye yapıyoruz, böyle bir şeyin altına girmemiz 
için aslında bir işe başlarken hangi metreye bakılıyor, yatırımın getirisine bakılıyor, buna ne kadar 
yatırım yapacağım, karşılığında ne alacağım? Şimdi Sevil Hanıma dönüyorum; madem bu dönüşü-
mü yapmak bu kadar zor, belli bir efor koyuyoruz ortaya, böyle bir süreçten geçiyorsunuz aslında 
efor harcanıyor. Peki, organizasyonu dönüştürdüğünüzde, artık çeviğiz dediğimizde, gerçekten bu 
eforun karşılığını alıyor muyuz, ne gibi avantajlar sağlıyor bir şirkete bu çevik dönüşüm; Vodafone 
özelinde yine sizden perspektif alalım.

SEVİL KAYAŞ YILMAZ:
Birkaç tane rakam paylaşmak istiyorum, en azından biraz fikir vermesi açısından. Agile’a geçtik-
ten sonra baktık, bu ürünlerin çıkartılma, piyasaya sunulma sürelerinde neler olmuş diye, böyle 



227PANELLER

birkaç küçük rakam vermek istiyorum. Mesela üretim hızımızda eski çalışma prensiplerimize 
göre üç kat artış olmuş., Özellikle iş biriminin agile’a dönmesinden sonra. Verimlilikte iki kat artış 
olmuş, lansman tarihlerinde, yaptığımız lansmanların karar verilmesinden çıkışına kadar sürede 
yaklaşık 3 kat artış var bakarsanız. Bir de kalite göstergeleri ki bunu biz biraz daha müşterinin 
gerçekten memnuniyetinden yola çıkarak MPS’lerle falan ölçüyoruz, oraya bakarsanız da yaklaşık 
beş kat en azından bizim gözlemlediğimiz, ölçtüğümüz, datanın bize söylediği güzel getiriler var. 
Yani dolayısıyla genele bakarsanız aslında biz kendi adımıza organizasyon olarak agile’a geçerek 
iyi yaptık dedik, onun yansımalarını görüyoruz. 

Agile konusunda çok fazla literatür var, makaleler var, herkes okuyor araştırıyor, bir de şimdi bilgi 
o kadar ulaşılabilir bir şey ki dolayısıyla herkesin çok rahatlıkla okuyabildiği, ulaşabildiği dokü-
manlar var. Dolayısıyla biraz burada makalelerden daha çok şirketlerdeki uygulamaların çok daha 
kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neden, çünkü aslında bütün öğrenmeler sancılardan çıkıyor, 
hiçbir değişim sancısız değil. İyi tarafları, kazandırdıkları da var ama bir yandan hakikaten getirdiği 
zorluklar da var. O zorlukları aşmaya çalışırken de mutlaka yardımlaşmak zorunda kalıyorsunuz, 
denemek zorunda kalıyorsunuz, yanılmak tekrar denemek zorunda kalıyorsunuz, onların çok kıy-
metli olduğunu düşünüyorum.

Şimdi agile’ın bu sayılardan daha çok getirdiği ne var derseniz, bence birkaç tane temel nokta var; 
bir tanesi müşteriye bakış açısı. Şirket olarak hedefleri koyuyoruz yılın başında, buraya doğru 
gideceğiz diyoruz, oradan işte fonksiyonlara göre kuruyoruz, aslında bazen yaptığımız işlerin müş-
teriye gerçekten olumlu bir etkisi var mı konusu arada kaybolabiliyor. Bazen bazı işleri hakikaten 
biz istediğimiz için yapıyoruz, onu kabul etmek lazım ya da o niyetle yapmıyoruz da bir şekilde 
koyuyoruz ama müşteri ihtiyacı değişmiş oluyor ama biz o hızda değiştiremiyoruz. Bence agile’ın 
insanın hayatına getirdiği en büyük şey, çıkış noktasının müşterinin ihtiyacı olması. Yani o be-
lirliyor onu, şirket olarak sen belirlemiyorsun. Böyle çok basitmiş gibi ama gerçekten çok önemli 
bir düşünce tarzı değişikliği bu. Yani hakikaten oradan çıkarak onun ihtiyacı olan şey nedir, çünkü 
şirketlerimizde birçok proses var işlettiğimiz ama aslında müşteriye hiçbir yansıması olmayan, 
hatta organizasyonumuz ve bizi de gerçekten ciddi anlamda yoran, bence biraz bu agile’ın hakika-
ten sizi uyandırdığı noktalardan bir tanesi.

İkincisi, hepimiz günün sonunda organizasyonel yapılarıyla çalışıyoruz, hayatımıza bir düzen ge-
tirmek için önemli bunlar, mutlaka da olması gerek, bir düzen, bir huzur şart işyerlerinde. Ama 
gerçekten silo mantığı var, şu anki yapılarımızda. Silo ne demek, bugün herkes aslında fonksiyonel 
hedeflerini gerçekleştirmek için çalışıyor, çok da doğal bu arada, yanlış bir şey diye söylemiyorum. 
Mutlaka şirket faydasıyla da baktığımız oluyor ama bence agile’ın getirdiği en temel değişik-
liklerden bir tanesi de artık fonksiyonlar yok agile’da, squad’lar var. Squad’ların içerisinde 
pazarlamadan da var, ürün yönetiminden de var, software’cisi de var, tester’ı da var, UX’çisi 
de var, dolayısıyla böyle bir hedefin etrafında bu çok farklı uzmanlık alanlarından insanları 
topladığınız zaman, artık bir fonksiyondan bahsetmek çok mümkün olmuyor. O nedenle de ger-
çekten rotayı tamamen müşteriye doğru çevirebiliyorsunuz ve o işi yapmaya doğru çevirebili-
yorsunuz, bence önemli bir kazanç.

Esneklik getiriyor, getirmemesi mümkün değil. Gerçekten esnek olmanız lazım, müşteri ihtiyacı 
bu kadar değişiyorsa sizin de ona gerçekten kendinizi adapte edebiliyor olmanız lazım. Ben bir 
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yerden uzmanlıkları artırdığını düşünüyorum, squad’ların içerisinde çok spesifik uzmanlıklarda 
çalışan insanlar var ama her ne kadar kendi uzmanlığı orada artsa da bir şekilde bir işe bera-
ber baş koydukları için, birileri eksik kaldığında tamamlamak zorunda oldukları için bir takım 
ruhuyla, başka işleri de öğreniyor bizim arkadaşlarımız. Mesela, biz bazı anketler yapıyoruz squ-
ad’lara, bu öğrenme ve gelişme hızının çok daha arttığını söylüyorlar, agile ekiplerde çalışmaya 
başlamakla birlikte. Şimdi dolayısıyla şunu söyleyeceğim; yani biz gerçekten bunun kültürel bir 
boyutu olduğun da düşünüyoruz ama biliyorsunuz insanlara değişin demekle değişim olmuyor, 
hepimiz birer insanız, hiçbirimiz kolay değişmiyoruz. Şimdi dünya buraya gidiyor, sen de kendini 
böyle değiştir diyebilirsiniz ama bu insanoğlu böyle değişen bir varlık değil, hiçbirimiz böyle kolay 
değişmiyoruz. O yüzden biz Vodafone olarak buna biraz şöyle bakıyoruz; biz konteksti değiştirelim, 
gerçekten kontekstin Türkçesini bilmiyorum, iş yapış şekillerimizi, araçlarımızı, sistemlerimizi 
değiştirelim ki insanlar da gerçekten bu değişimin farkında olup kendini ona adapte olmak 
zorunda hissetsin ya da bunu isteyerek yapsın. İstemeyerek de yapabilir isteyerek de. Birileri de 
uyum sağlamayabilir bu arada, ona da saygı duyuyoruz çünkü bu bir tercih meselesi. 

Dolayısıyla bizim yaptığımız işlerin çoğu aslında gerçekten konteksti değiştirmek üzerine. Ne yap-
tık derseniz, iki başlıkta toparlıyoruz. Bir tanesi, iş ortamının agile’a uygun düzenlenmesi, bir 
tanesi de davranış şeklinin buna uygun düzenlenmesi. İş ortamı tarafında söyleyebileceğim çok 
fazla şey var, ofislerin dizaynından tutun da çalışma alanlarının böyle herkese bir masa düşecek 
şekilde değil de ortak alanların çok daha fazla olduğu, bir araya gelip insanların gerçekten hızlı bir 
şekilde bir şeyleri konuşabildiği alanların daha fazlalaştığı, daily stand-up’ların yaptığı alanların 
olduğu, tamamen agile’la başlayan bir yolculuk oldu bizim için. 10 katlı bir binada çalışıyoruz, ikin-
ci katı agile katı yapmıştık. Oradaki dönüşüm, 10 katı tetikledi, yani şu anda bütün katlar neredeyse 
agile çalışmamasına rağmen hepsi, bu anlamda tamamen düzenlenmiş durumda. Dijital çözüm-
leri getirmeye çalışıyoruz, binaya giriş çıkışlarda kart kullanmıyoruz, telefonlarımızı kullanıyoruz, 
aplikasyona çevirdik, artık kart taşımıyoruz. Nereden çalışırsanız çalışın, esnek çalışma var, haf-
tada bir gün çalışabilirsiniz, daha fazla da çalışabilirsiniz, nereden çalıştığınızın da bir önemi yok. 
En azından nerede olursanız olun, bir şekilde bazı teknolojik çözümlerle bir toplantıya katılımı, 
oradaki varlığı sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da gerçekten wifi’lerden bazı dijital çözümlere 
kadar getirdiğimiz bazı yenilikler oldu.

Şimdi bir de birkaç rakam söyleyeceğim. Demiştim yani hani robotics, AI, dijital kültür, buralarda 
gerçekten proseslere baktık, toplantılara baktık; birkaç çarpıcı rakam paylaşmak istiyorum, bizim 
için de ilk fark ettiğimizde hayat dataya dayanıyor artık, çok önemliydi. Şimdi mesela bir günde 
bir insan kaç tane mail alıyordur diye düşünüyoruz, var mı tahmininiz, normal kurumda çalışan 
bir kişi, var mı başka tahmini olan? 200, 300, biz ölçtük, bizim şirkette 300’müş. 300 tane alıyor 
bir insan bir günde. Peki acaba kaç tane toplantı daveti alıyordur, tahmininiz var mı? Bir kişi kaç 
toplantı daveti alıyordur ajandasına, var mı bir tahmininiz? Bir günde toplamda merkez ofiste 
yaklaşık bin kişiyiz biz Maslak’ta. Maslak ofise bakarsanız, bir günde yaklaşık 10 bin tane, 10 bi-
nin üzerinde toplantı daveti atılıyormuş, düşünebiliyor musunuz? Toplantıdan kasıt şu; birebirler, 
toplantılar, ne bileyim aklınıza gelen her şeyi düşünebilirsiniz, inanılmaz bir rakam. Gerçekten 
inanılmaz bir rakam. Çarşamba günleri toplantı yapmıyoruz. Çarşambayı tamamen, bildiklerimizi 
unutma vakti. Çünkü gerçekten şunu ben çok kendim de tecrübe ettim, bu zamana kadar bizi bu-
raya taşıyan bilgilerin, değerlerin aslında bundan sonraki hayat için belki de yeterli olmayacağını 
çok net gözlemliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten bildiklerimizi unutma, yenileri öğrenme vakti. 
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Çünkü mevcutların üzerine eklemek için enerjimiz de yok, kapasite de olmayabilir ama bir şekilde 
eskileri unutmak lazım ki artık yenileri öğrenebilelim. Dolayısıyla çarşamba günü bizde toplantısız 
gün, tamamen bunlara kafa yoruyoruz. Seminerler yapıyoruz, big datayı konuşuyoruz, blockchain’i 
konuşuyoruz, getiriyoruz dışarıdan insanları, genelde insanlar buna vakit ayırsın istiyoruz. 

Bir de robotları söylemiştim, botları. Şimdi bizim zaten dört tane botumuz vardı bu işe başlama-
dan önce, onların sayıları bir hayli arttı. Sadece şöyle bir rakam olsun diye söyleyeyim, 600 tane 
iş sürecini incelemişiz. Bunlardan 60 tanesinin sürekli tekrar eden prosesler olduğuna kanaat 
getirip bunları otomatize etmişiz, yaklaşık 20’ye yakın botla, şu anda içeride bu kadar bot var. İsim-
lerine de octo demiştik, octo’larımız var içeride. Botların şu ana kadar bize kazandırdığı saat, 4 
bin saat. Yani şöyle çok kabataslak söyleyebilirim, 4 bin saat demek yaklaşık 25 tane aslında insan 
demek. Biz bunu insandan tasarruf etmek için yapmıyoruz, aslında gerçekten admin operatif işleri 
aktarıp, insanlara katma değer yaratacağı işlere yönelme fırsatı sağlamak için yapıyoruz. Bugün 
maliyet yönetimini düşünürseniz, bir tane head count için ne kadar savaşıyoruz şirketlerimizde, 
yani bu robotlar bize 25 tane aslında insanın dönüşümünü sağlamış, bu da bence çarpıcı olabilir.

Bir de bir manifestomuz var, çok klişe olmasın, biz manifestoyu yazmak için yazmadık, yaşatmaya 
çalışıyoruz. 9 maddeli bir manifesto, agile’ınkine biraz benzer. Birkaç tane odaklandığımız ana 
konu var. Onlardan bir tanesi hata yapmak çünkü biz organizasyon olarak hata yapmaya da çok 
müsait organizasyonlar değiliz çünkü hep böyle bir başarı için çalıştık, hata yapmamak üzeri-
ne çalıştık, iyi planlamalar üzerine çalıştık, öngörü üzerine çalıştık. Bizim Vodafone’da yıkmaya 
çalıştığımız en önemli şeylerden bir tanesi de gerçekten hata yapma kültürünü getirmek. Amaç 
hatayı artırmak değil tabi ki, amaç hatadan öğrenmeyi gerçekten ortaya çıkarıp bunu paylaşmak 
ve şirket için bir öğrenmeye dönüştürmek. Bunun için de hata günleri yapıyoruz, bir de Hatasız 
Kul Olmaz diye bir ödül programı başlattık. Hatasız Kul Olmaz ödülünü alan arkadaşlarımızı da 
inşallah İtalya’ya göndermek istiyoruz. Hatalarını paylaşmalarını, daha doğru hatadan çıkardıkları 
öğrenmelerini paylaşmalarını istiyoruz, genel olarak böyle. 

EMRE KARA:
Evet şimdi Ali Bey’e dönelim. Sorumuz şu; şimdi çevik dönüşüm zor dedik, çevik dönüşümü çevik 
yapma diye aslında bir yapış şekli var, bu ne demek, önce evet bir yerde belli bir pilotu kur, dene, 
sonrasında bunu büyüt, ölçeklendir. Ali Bey, sorumuz şu; evet bir zorluğu var bunun, İş Bankası 
bünyesinde ne gibi zorluklarla karşılaştınız, iki aşamasını da merak ediyoruz. 

ALİ YALÇIN:
Bizim şu anda durumumuz şu, 4 tane agile tribe’ımız var, toplam 239 kişi agile komünitemiz diye-
lim. Bunların iki tanesi iş birimi, yani bir müşteri grubunu yöneten birim, bir tanesi küçük bir ticari 
segmentimiz var, esnaflar diyelim onlara. Sayısı yaklaşık 500 bin civarında bu müşteri grubunun. 
Bir de bireysel bankacılık tarafındaki bütün müşterileri yöneten bölüm, agile yapıda çalışıyor şu 
anda, yaklaşık 3-4 aydır, onlar da yaklaşık 10 milyon müşteriyi yönetiyorlar. Diğer iki takım da Vo-
dafone’dakine benzer şekilde RPA robotik otomasyon bir tanesi, bir tanesi de yapay zekâ, bunlar 
da bankanın hızlı hareket etmek istediği stratejik inisiyatif alanları için kurduğumuz takımlar. Hem 
bir işi böyle yönetmeye çalışıyoruz günlük hayatta, hem de böyle stratejik inisiyatiflerde daha hızlı 
hareket edip faydayı nasıl sağlarız, ona bakıyoruz. İkisinde de bu yapıyı kullanıyoruz. Zorluklar çok 
fazla, dikensiz gül bahçesi dersem yalan olur. Hoş, kolay bir şey değil gerçekten. Basit görünüyor, 



sermayepiyasalarikongresi.org.tr230

dışarıdan anlatılması zor bir konu bir kere. İnsanlar toplanıyorlar, güzel bir katta, hoş takılıyorlar, 
toplantılar, post-it’ler falan öyle anlaşılıyor. Bu biraz bizim Türk insanının jenerik bakış açısından, 
çok derinlemesine birtakım şeyleri incelememesinden de kaynaklanıyor. İlk başta böyle anla-
şılıyor. İçinde gerçekten bir felsefe var, burada anlatmak için vakit yetmez, uzun bir konu. Şöyle 
söyleyeyim özetle hem kurumun hem çalışanın davranış biçimini değiştirmesi gerekiyor. Daha 
sonuç odaklı olması gerekiyor, daha takım oyuncusu olması gerekiyor, yöneticiler artık strate-
jik politik figürlerden daha yetiştirici, bilge insanlara dönüşmesi gerekiyor, uzun bir yolculuk. 
Dolayısıyla being agile, doing agile diye ikiye ayırıyorlar zaten onu. Doing kısmı daha kolay, görü-
nüyor. Being kısmı arkada çok olmayınca da dışarıda imajınız biraz altta başlıyorsunuz açıkçası. 
Bunu biz nasıl aşmaya çalıştık, aldığımız sonuçlarla aşmaya çalıştık çünkü bizim gibi kurumlarda 
önce bunun sanat için sanat yapmamak olduğunu, gerçekten kuruma bir fayda sağladığını göster-
mek en önemli çözüm oluyor bizim için. Bu ilk iki üç tribe’ımızda işlerimiz oldukça iyi gitti, yani, 
kendimize yüksek hedefler koyduk. Hedeflerin üstüne çıkarak aslında bizimle çalışan muhatapla-
rımızın da bunu görmesini sağlamaya çalıştık. İlk başladığımız güne göre 1,5 yıl oldu aşağı yukarı, 
hatta anketler de yapıyoruz, bizden memnun musunuz, çalışmalardan; çatışma ihtimalimiz çok 
yüksek olan bölümlerle birlikte çalışırken onların memnuniyetini gözlemliyoruz. Örnek olmaya 
çalışıyoruz, daha alçakgönüllü davranmaya çalışıyoruz, birtakım şeyleri daha böyle ileriye gö-
türecek şekilde daha kooperatif olmaya çalışıyoruz. İşte otonomi diyoruz ama bazen karar alma 
noktalarında onların da görüşünü soruyoruz. Sonuçta bu işin temelinde iş birliği var aslında, iş 
birliği kültürü hem bireysel olarak hem kurumsal olarak. Bizim bankamızda da bu var zaten, iş 
birliği DNA’larda olan bir konu olduğu için, o noktalarda avantaj oldu bize. Bu şekilde zorlukları 
aşmaya çalışıyoruz ama daha epey yolumuz var, bunun ölçeklendirilmesi ayrı bir hikâye. Şu an 250 
kişideyiz ama biz 25 bin kişiyiz, o kadar çıkmayacağız belki ama çıkacağımız yere kadar da birçok 
mekanizmalar var konuşmamız, halletmemiz gereken, o noktalardayız. Sayısız zorlukları var di-
yebilirim yani özetle.

EMRE KARA:
Teşekkür ederiz. Son bir tane soru soracağım, herkese soracağım aslında. Birçok şirkete, farklı 
sektörlerde, farklı şirketlerde çalışan insanlar var aramızda. Bu yolculuktan ya geçiyorlar ya ge-
çecekler, bunu düşünüyorlar. Siz bu yolculuktan geçmiş şirketlerdeki uzman çalışanlar olarak, bir 
öneri vermek isteseniz, o ne üzerine olur, bir iki cümleyle onu soracağım size. Mustafa Bey, sizden 
başlayalım.

MUSTAFA TÜREDİ:
Çok kısaca, hakikaten şirketin kültürü göz önüne almak gerekiyor, bu çok büyük bir değişim iş 
yapış şeklinde, kültürü göz önüne almak gerekiyor.

EMRE KARA:
Kültür. Ali Bey, tersten bu sefer gideyim, siz ne dersiniz?

ALİ YALÇIN:
Hem kurumlara hem kişilere birtakım ödevler de yüklüyor. Gelişim odaklı olmak lazım, bu siste-
min esasında sürekli hem yatay hem dikey olarak, yani hem uzmanlık alanınızda hem de farklı 
uzmanlık alanlarına doğru gelişmek lazım. Onun dışında davranışsal şeyleri geliştirmek lazım, 
kişisel olarak, bireysel olarak söylüyorum. Yöneticiler için daha hizmetkar liderlik konseptleri, 
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şeffaflık, sonuç odaklılık gibi kavramları biraz daha içselleştirmek gerekiyor. Kurum tarafında 
da ona uygun iklimleri yaratmak gerekiyor. Bu ikili dönüşümün olacağını bilerek girmek lazım 
ve böyle adım adım, bir böyle hani growth mindset diyorlar ya ilerleme bakış açısıyla, bir sefer-
de idealin olmayacağını düşünerek ama sürekli aksiyonda kalarak ilerlemeye çalışmak lazım. 
Bence gelecekte çok hâkim bir çalışma biçimi olacak, bunu bilerek ülkemizde buna eğilmek ge-
rekiyor.

EMRE KARA:
Teşekkürler. En son Sevil Hanım, size de bir iki cümleyle soralım, ne önerirsiniz ve kapatalım.

SEVİL KAYAŞ YILMAZ:
Ben de bir tane seçecek olsam herhalde yetkinlik derdim. Neden böyle söylüyorum çünkü squad 
yapısına geçecekseniz eğer, farklı yetkinliklerde insanların organizasyonda olması çok önemli. 
Bunun önden bir hazırlığını yapmak bence çok iyi olabilir. Burada agile koçlara çok dikkat etmek 
lazım. Mesela şimdiki aklımız olsaydı agile koçları çok daha önceden bu transformasyona destek 
verecek şekilde desteklerdik ve hazırlardık diye düşünüyorum.
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İş Bankası Robofon Danışmanı’yla tanışın, 
yatırım kararınızı kolaylaştırın.

Siz de yatırım kararı almadan önce İşCep üzerinden 
Robofon Danışmanı’yla tanışın, yatırımcı profilinize uygun 

Robofonlardan biri ile yatırımlarınıza yön verin.
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DR. ALİ MUTLU KÖYLÜOĞLU:
Öncelikle temel gelir nedir noktasında bir tarifini yapmakta fayda var. Vatandaşlık temel geliri, 
tüm vatandaşlarımıza, yani kadın, erkek, çocuk, büyük, çalışan çalışmayan, sosyal güvencesi 
olan olmayan, daha önceden sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birine katkı vermiş ver-
memiş ayırt etmeksizin, fiziksel mevcudiyet ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak bir parasal 
büyüklüğün tahsis edilmesidir. 

Son 10 yıldır teknolojik gelişmeler insanları işlevsiz bırakıyor. Teknoloji maalesef insanların yap-
tığı özellikle rutin işleri ellerinden alıyor, bunları çok daha verimli şekilde yapabiliyor. Ve bu da 
vatandaşlık temel geliri konseptine çok ciddi rüzgarlar yüklüyor. 

Vatandaşlık temel gelirinin ise çözüm olmadığı bir konu yok. İşsizlik, yoksulluk, toplumsal refah, 
sosyal adalet, gelir dağılımı dengesi, bireysel ve organize suçlar ve terör gibi pek çok alanda va-
tandaşlık temel gelirinin rolünü görebiliyoruz. 

PROF. DR. ÖZER ERTUNA:
Dünyada teknolojik gelişmenin ivmesi hızla artıyor. Bu çok büyük fırsatlar yarattığı gibi, çok cid-
di tehlikeler de yaratıyor. Bu tehlikeler arasında işsizlik, yoksulluk, açlık, gelir dağılımındaki 

PANEL 15: VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ;
KAÇINILMAZ GELECEK Mİ?
19 Kasım 2019
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bozukluk, yüzde 99 biziz ayaklanmaları, göçler var. Şu an kesin gördüğüm bir şey var; bir yol 
ayrımındayız: ya refah toplumu yaratacağız ya da dünya bir sona doğru gidecek. 

Bu yol ayrımında iyiye doğru yönelebilmek için yapmamız gereken en zor şey, yepyeni çözümler 
yaratmak ve ezberlerimizi bozmak. Ezberlerimizden biri, işsizliği önlemek için yatırım yapmamız 
gerektiği. Bugün artık dünyada iki türlü yatırım var. Bir teknolojik yatırım, bir de insana yatırım. 
Biz eski alışkanlıklarımız çerçevesinde makineye yatırım yaptığımız zaman, bu makineler işçilerin 
yerini alacak ve işsizliğe neden olacak. Yani, işsizliğin çözümü bu değil. 

Sistemden kaynaklanan ve kolay kolay değiştiremeyeceğimiz bir başka yanılgımız; işçi maliye-
tinin külfet gibi görülmesi şirketlere. Halbuki işçi ücreti bir gelirdir, bu ücret ekonomiye gelir 
olarak döner. Öbür taraftan müşteriye velinimet, kral diyoruz. Halbuki kralla bizim fabrikada 
çalıştırdığımız külfet olarak gördüğümüz insan aynı insan. Bu insan işten çıktığı zaman daha az 
harcayacak, üretimde kısıtlamalar olacak ve nihayetinde daha çok işsizlik olacak. 

Artan işsizlik, ücret kaybı nedeniyle azalan harcamalara dönüşüyor, azalan harcamalar azalan 
üretime, bunun neticesinde de işten çıkarmalar artıyor; bu böyle bir kısır döngü. Bugün bu kısır 
döngüye yakalanmadıysak bile üç beş sene sonra muhakkak yakalanacağız. Dünya çapında zengin 
ülkelerle fakir ülkeler arasında çok büyük uçurum var. Bu uçurum çok büyüyor; çünkü yoksul-
luk teknolojiye yatırıma imkân vermiyor. Fakir ülkeler fakirleşiyor, zengin ülkeler zenginleşiyor. 
Prekarya diye yeni bir sınıf doğuyor; üç kişiden bir kişi işsiz. Bu döngüleri kırmamız ve kazanç 
döngüsüne dönüştürmemiz lazım. Bu kısır döngüler çok kolay kazanç döngüsüne çevrilebilir. Teh-
likenin bir sonucunu söyleyeyim, önümüzdeki on yıllarda çok kısa bir süre, bugün eğitime başlayan 
çocukların yüzde 65’i bugün mevcut olmayan işlerde çalışacak. Bugün o işlerin neler olacağını ya 
da ne türlü yetenekler gerektireceğini bilmiyoruz. 

Üç tane temel stratejiyle bütün dertlerimizi halledebileceğiz. Sizin katkılarınızla belki bunu daha 
fazla stratejiye döndürürüz. Temel gelir uygulamasını gerçekleştirebilmemiz lazım. Ne kadar zor 
ya da maliyetli olursa olsun. Çünkü bunun alternatifi, dünyayı elimizden kaybetmemiz. Eğitimi 
yeniden yapılandırılmamız ve yepyeni bir eğitim getirmemiz lazım. İnsana yatırım yapabilmemiz ve 
onlara girişimcilik ve yenilikçilik ruhunu işlememiz lazım. Teknolojiyi insan kaynaklı yapmamız 
lazım. Japonya bu konuda çok ciddi adımlar atıyor, Toplum 5.0 dedikleri bir sistem uygulamaya 
başladılar. Teknolojiyi insan için; insanın yerini almak değil, insanın üreticiliğini artırmak için kul-
lanma yoluna gidiyorlar. 

Böylece insanlar hoşlanmadıkları ama para kazanacakları işlere yönelmeyecek ve prekarya 
sınıfına eklenmeyecek. Yetenek geliştirmeye ve yaşamdan tat almaya yönelik vakitleri olacak. 
Yeni doğanlar ihtiyaçlarını anlama konusunda bilinçlenecek, girişimci olabilecek ve böylece bugün 
bilemediğimiz, kimsenin bilemediği meslekler geliştirecekler. Kalıplarımızı silmemiz ve ezberi-
mizi bozmamız lazım. 

DR. ALİ MUTLU KÖYLÜOĞLU:
Prekarya tabirini kısaca açıklayayım, belki tabirle daha tanışmamış arkadaşlarımız olabilir. Pre-
karya, önünü göremeden, öngörülmez bir şekilde yaşama hali. 
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SLIDE:
Mission Possible 2030, tüm STG’lere kapıları açmanın anahtarı olarak temel gelir konusunda 
farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. Her birinin daha iyi bir geleceğe katkıda bulunma gücü 
vardır. Temel gelir, doğru yönde adımla bir hisseye yardımcı olabilir. Hadi bunu gerçekleşti-
relim.

LENA STARK:
Son 6-7 yıldır temel gelir üzerinde çalışıyorum. İnsanlarla birlikte temel gelirşin düşündüğüm-
den ve inandığımdan çok daha fazlasını kapsadığını keşfettim. Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına 
kadar ulaşacağımızı söylediği 17 adet hedef var ve bu hedefleri gerçekleştirmek için sadece 
10 senemiz var. İyi haber; temel gelir uygulaması dünyanın aniden 4 hedefe birden ulaşmasını 
sağlıyor. Bunlar yoksulluk ve açlık sorunlarını çözme, cinsiyet eşitliğini sağlama ve eşitsizliğin 
azaltılması. Evrensel temel gelir tanımı itibarıyla bu 4 hedefi sağlıyor. Ötesinde, yapılan farklı pilot 
projeler ve araştırmalar temel gelirin 7 hedefi daha çözeceğini gösteriyor. Bu harika bir başlan-
gıç. Bu yüzden temel gelir, dünyayı ileriye götürmek adına çok kolay bir adım. 

Temel gelir yeni bir kavram değil. İnsanların 1600’den beri bahsettiği bir şey. Pek çok tarihçi, 
ekonomist, başkan tarafından desteklendi ve 11 Nobel ödülü konusu oldu. Başkan Nixon ve 
Martin Luther King gibi insanlar temel gelirin bunun harika bir şey olduğunu düşündü. Modern 
zamanda ise Mark Zuckerberg gibi insanlar tarafından temel gelir fikri desteklenmekte. 

Temel gelir hakkında konuşurken bazı soruları cevaplamakta yarar var. Bunu nasıl finanse ede-
ceğiz? Bunun cevabı çok basit. Aslında çok varlıklıyız, sadece bu paranın kime dağıtılacağını 
tartışmamız gerekiyor. Eğer çocuklar dahil dünyadaki herkese ayda 10 dolar dağıtacak olsaydık 
bunun maliyeti 1 trilyon olurdu. Böyle söyleyince büyük bir meblağ gibi gelebilir; fakat aslında 
bu para dünya GSYİH’sının % 1,1’i kadar. Böyle düşündüğümüzde bu meblağ o kadar da büyük 
değil. Bu uygulanabilir bir çözüm. Fakat şu an devam ettiğimiz gidişat sürdürülebilir değil. Bazı 
şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Herkesi bu dünyanın bir parçası yapmalı ve varlıklarımızı herkes-
le paylaşmalıyız. Dünyadaki kaynaklar herkese ait. 5000 yıl önce insanlar her şeye toplu şekilde 
sahipti. Herkes istediği şeyi yapmakta özgürdü. Şimdi sahip sayısı gittikçe daralıyor. Dünyanın en 
zengin % 1 insanı, dünyadaki zenginliğin çok büyük bir bölümünü elde tutuyor. Devam edebilmek 
için bunları değiştirmemiz gerekiyor. Dünyamıza bakmalıyız. Kendimize bakmalıyız. Temel gelir 
ise bunun anahtarıdır.

CHRISTIAN TOD:
15 yıldır temel gelir üzerinde çalışıyorum. Silikon Vadisi’nde temel gelirleri savunan Elon Musk 
ve Mark Zuckerberg gibi süper zengin insanlar var. İşsiz kaldığımızda, mevcut toplumlarımızda 
para ve ürün alamıyoruz. Bu bir kısır döngü. Bazı zengin insanların temel geliri desteklemesinin 
ardındaki asıl sebep, Silikon Vadisi’ndeki insanların söylediği bir şey bu, olağanüstü bir girişim 
yaratmak için batmayı ve başarısız girişim denemelerini finanse edecek yeterli sermayeye sa-
hip olmanız gerekliliği. Mark Zuckerberg Harvard’da yaptığı bir konuşmada bundan bahsediyor. 
Ailesinden destek aldığını, zengin bir aileden geldiğini, Harvard’dan ayrılmayı göze alacak kadar 
sermayeye sahip olduğunu anlatıyor. Bu güvence sayesinde Facebook’u kurduğundan bahsedi-
yor. Herkesin temel gelire sahip olmasını destekleme sebebi de bu. 



sermayepiyasalarikongresi.org.tr236

Temel gelir ekonomik büyüme, verimlilik, icatların artışı, yenilikçi ve büyük fikirler için bir 
başlangıç. Temel geliri bu şekilde düşündüğünüzde, sadece yoksulluğu ortadan kaldırmakla kal-
mıyor, aynı zamanda daha verimli bir ekonomi, daha iyi bir pazar ve elbette daha adil bir sistem 
yaratıyor. Temel gelir bence yaklaşan kıyametten kaçmamız için tek çözüm. Daha zengin ve daha 
müreffeh bir topluma sahip olmak için tek çözüm. 

Hepimizin bu gezegenin bir bölümünü paylaşmaya ve kaynaklardan yararlanmaya hakkı var. 
Bu yüzden hepimiz bu gezegenin kaynaklarının hissedarı olmalıyız. Hepimiz şu an yasal olarak 
bize ait olmayan kaynaklarla yapılan tazminatı almalıyız. Bunlar yasal olarak bize ait olmalılar. 
Bunu da temel gelir şeklinde almalıyız.   Alaska’da petrol gelirlerinin yarısı insanlara yılda bir 
dağıtılıyor. Bu modeli tüm dünyaya yayabiliriz. 

Ben bugüne kadar temel gelire karşı hiçbir argüman duymadım. İnsanlara temel gelir virüsü bu-
laştıktan sonra, herkes ona inanacak ve bağlanacak. Ve bu güzel bir his.

KORKMAZ İLKORUR:
Dünyada temel gelir kavramının konuşulması, şoförsüz arabaların çıkmasıyla daha fazla ivme ka-
zandı; çünkü bu müthiş bir istihdam kaybı. Ben bankacıyım, eskiden bankalarda kasiyer dediğimiz 
bir iş grubu vardı ama artık onlar kayboldu. Artık kredi değerlendirmeleri ya da risk yönetimi bile 
insanlar tarafından yapılmıyor. Dolayısıyla ekonominin içinde çok büyük istihdam modeli değişik-
likleri oldu. Ama iş şoförsüz arabalara gelince mesele önem kazandı ve bütün dünyanın dikkatini 
çekmeye başladı.

Şu ilaveyi yapmak istiyorum, kavram yalnızca teknolojinin gelişmesiyle insanların işsiz kalması 
sonucunda önem kazanmıyor. Aydınlanma, tarım devrimi, sanayi devrimi, yakın zamanlarda ya-
şanan hizmet sektörlerine yöneliş, daha sonra dijitalleşme; her ekonomik devinimle istihdam 
modelleri de dönüşüyor. Ama bunun da ötesinde, hiç fark etmesek de 200-300 senedir hüma-
nistlik anlayışta ve vatandaşlık kavramında da değişiklikler oluyor. 2. Dünya Savaşının sonundan 
itibaren kapitalist düzenin üretim kapitalizminden finans kapitalizmine doğru değişiminden do-
layı da gerek demokratik gerek sosyal gerek politik ayaklarda çok müthiş değişiklikler oldu. Bu 
değişiklikler insanoğlunu çok daha farklı şekilde yaşamaya doğru itti. Beraberinde eşitsizlik, 
fakirlik, işsizlik gibi nedenler oluştu. Beraberinde hümanizm konsepti de vatandaşlık konsepti 
de aşındı. Bu nedenle devrimsel nitelikte etki yapabilecek araçlara ihtiyaç var günümüzde. 
Vatandaşlık temel geliri de bu paradigma değişimini kolaylaştıracak önemli bir araç.

Konu ile ilgili müthiş bir literatür ve pek çok çalışma ve uygulama var. Aslında henüz insanoğlu ta-
rihsel gelişim için, çok uzun soluklu bir değişimin başlangıcındayız. Konsept henüz emekleme 
aşamasını yaşıyor. 
Bu nedenle, kavramla ilgili bazı konuları ele almak istiyorum. Vurgulanması gereken önemli bir 
konu, temel gelire karşı alınması gereken tutum. İnsanoğlunu bu kadar ilgilendiren bir konuda 
herkesin aynı şekilde düşünmesini bekleyemeyiz. Ancak literatürü takip ederek hem savunucu 
hem karşıt görüşleri okursanız, siz de kendi bir fikrinizi geliştireceksiniz. Sonrasında bir belirsiz-
lik ile karşılaşacaksınız; çünkü işin politik mantığını açıklayacak bir çalışma henüz yok. Belirsizlik 
olunca, insanlar taraflarını önyargıları ile şekillendirmeye başlıyorlar. Halbuki bu gibi konularda 
kesinlikle meseleye önyargıyla bakmamak lazım. Sonuçta eğer politik mantığın öğelerini konuşu-
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yorsak, bunun tartışmaya ihtiyacı olduğu açıktır ve o açıklıkta da önyargıya yer yoktur. Ne yazık ki 
temel gelir aleyhine taraf alan daha çok sayıda kişi var. Ben ise bu kavramın çok önemli bir kav-
ram olduğuna inanıyorum. Kabulcüler de inanın bu kadar fazla bir negatif çaba, kabul ettirmek için 
negatifçilerin yaptığı gibi bir çaba yok. Fevkalade mantıklı ve tutarlıyız. Ancak bunu artık hakikaten 
bir an evvel uygulanabilirlik noktasına getirmemiz lazım. Onun için de kesinlikle ve kesinlikle red-
detmemiz gereken husus, önyargılı düşüncelere karşı tezlerimi çok iyi hazırlamak.

Şimdi buradan yola çıkacak olursak, hadiseye olumsuz bakanların devamlı olarak söyledikleri 
neler? Öncelikle herkes evrenselliğin tanımını sorguluyor. Özellikle karşıt olanlar tarafından iş-
lenilen konu; bütün dünyada mı, herkes tarafından mı uygulanacak yoksa bir ülkede herkes dahil 
olacak mı veya ne kadar ve ne boyutta uygulanacak olduğu. Bunların hepsi zaten gerek akademik 
çalışmalarda gerek ülkelerin yaptığı uygulama denemelerinde araştırılıp tartışılıyor. Dolayısıyla 
işi pozitif taraftan görenler de zaten birtakım şeyleri gördükleri için neyin nasıl olacağını analiz-
ler ve verilerle oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye’de de uygulanan vatandaşlık terimi, 
bence fevkalade bir terim. Son 200-300 sene içinde vatandaşlık kavramı da erozyona uğradı. Ne 
yaparsak yapalım devletle vatandaş arasında mütekabiliyet var. Ama evrensellikten çok daha ye-
rinde bir terim. Dolayısıyla ben evrensellik kavramı nedeniyle konu hakkındaki olumsuz görüşleri 
işi öldürücü bir karşıt görüş olarak görmüyorum. 

İkinci önemli husus da maliyet konusu. Bir de bunun eklenti argümanı var; zaten bir sürü sosyal 
program olduğu. Bunlar çok zayıf argümanlar ve maalesef libertanlar tarafından rakamsallaş-
tırmadan öne sürülen tezler. Aslında devletler o kadar fazla sosyal yardım programı yapıyor 
ki… Üstelik biz bunların etkinlik derecesini tam bilmiyoruz. Bunun nasıl fonlanacağı konusunda 
da karşıt görüşteki insanların pek çok argümanı var. Vergiyle mi olacak, bütçeden mi veya bütçe 
açığıyla mı karşılanacak? Ben bu noktada temel olarak şunu derim; “Yapılan çalışmalar bırakın 
devam etsin. Sağlam çalışmalar yapılmak zorunda.”. Hükümetlerin hem gelişmekte olan hem 
gelişmiş ülkelerde, devlet harcamaları üzerinde kamusal denetimi olmadığı müddetçe bu işin fi-
nanse edilip edilemeyeceği tartışmaları gayriciddi argümanlardır. Toplam dünya GSYH’sinin yüzde 
1’i hiçbir şey değil; evrensel gelir finanse edilebilir. 

Aç kalmamak ve sokakta yatmamak insanların en temel ihtiyaçlarıdır. Bunlar sağlandığı müd-
detçe, insanlar kendi geleceklerini ve mesleklerini daha iyi seçerler. Ben buna kesinlikle ina-
nıyorum. Tersine inanmıyorum. Bir çocuğu 16-17 yaşında mesleğini seçmeye mecbur kılmak 
çok büyük bir ayıp. Bu insani bir davranış değil. Mutsuz insanlar yaratmamalıyız. İnsanlığın 
geleceğinde umarım bu olmayacak.

SORU:
Bunun arkasında sosyal devlet geleneği yok mu? Sonuçta sosyalist ve sosyal demokrat argüman-
lar var bunu destekleyen.

DR. ALİ MUTLU KÖYLÜOĞLU:
Burada değer seti değişiyor; kan, ter, gözyaşı, emek gibi değerler artık söz konusu değil. Değer seti 
değişiyorsa, eski set üzerinden şekillenmiş ideolojilerin de bu yeni düzeni ifade etme kabiliyeti 
yok. Bazıları bunu kapitalist bir model olarak görürken, bazılar da sosyalist bir modele benzetiyor. 
Teknoloji ile gelen değer setinde, eski ideolojilerin artık hükmü kalmıyor. 
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LENA STARK: 
İsveç’te refah devletine sahip olmakla ünlüyüz. Ya da eskiden öyleydik; çünkü şu anda bu artık 
yok. Uzun yıllardır sosyal demokrat bir hükümetiz. Yani bu sürekli değişim içinde. İsveç’teki sosyal 
demokratlarla temel gelir hakkında konuşamazsınız çünkü konu ile ilgilenmiyorlar. Sol kesim de 
ilgilenmiyor. Liberal insanlarla ve hatta muhafazakarlarla konuşmak daha kolay; çünkü yeni bir 
şeye açıklar. Bu sağ ya da sol değil; yeni bir sistem. Tüm partilere ve ideolojilere uyan bir şey. 
Politikacılar bunla ilgilenmiyorlar ve değişim başlatmayacaklar. Değişimi bizim yapmamız ge-
rekiyor. 

SORU:
Lenna, uzun süredir bu ortamın içindesiniz. Sizce bu değişimi sağlayacak olan kırılma noktası ne 
olacak?

LENA STARK:
Bu zor bir soru. Birkaç farklı sebep olabilir. Çevre hareketinde Greta ile neler olduğuna bakın. 
Greta bir yıl önce gösteriler yapmaya başladı ve İsveç’te çevre konusunda bir kırılma noktası ya-
rattı. Kimse bunu öngöremedi. Temel gelir konusu da bu şekilde olabilir. Her şeyi değiştiren 
bir kişi olabilir. Bu devrilme noktasına çok yakın olduğumuzdan eminim; çünkü kavram gittikçe 
yayılıyor. Çok farklı alanlardan olup bu konuda uyanmaya başlayan çok fazla insan var. Muhafa-
zakârlar arasında bile, solda bile… Her şey olabilir. Bildiğim; bu noktaya çok yakın olduğumuz. 
Pek çok insanın konuyla ilgili farklı seviyelerde yer almasından çok memnunuz. Çünkü hepimiz 
bunu daha ileriye götürmeye hazırlandık, yeterli bilgiye sahibiz ve gücümüz var.

SORU:
Bu sorunlara çözüm önerileri var mı? 

DR. ALİ MUTLU KÖYLÜOĞLU:
Vatandaşlık temel geliri çözümün kendisi. Önerilen şu, tüm bireylere onurlu bir şekilde hayatlarını 
idame ettirecek şekilde kabiliyet kazandırmamız lazım. Bu kabiliyeti kazandırmamız için de on-
ların tam bağımsızlığa kavuşması lazım. Bireylerin tam bağımsızlığa kavuşmasının birinci kriteri 
ekonomik bağımsızlık. Temel gelir insanlara hayır deme ve kendini ifade etme kabiliyeti katar. 

Vatandaşlık temel gelirinin finansmanı nasıl demek istiyorsanız, asıl sorunuz oysa, söyleyeceğim 
tek şey şu; vatandaşlık temel gelirinin maliyeti, vatandaşlık temel gelirinin olmadığı ortamla-
rın maliyetinden çok çok daha düşük.

SORU:
Sıkıntılı, neredeyse ekonomik anlamda dibe vurmuş ülkelerde bunun uygulanabiliyor olması ne 
kadar mümkün? Bugün Amerika Birleşik Devletleri ya da bir başka büyük kapitalist ülke üre-
timinin çoğunu ucuz işgücünün olduğu Çin’de yaptırabiliyor. Bu tür ülkelerde vatandaşlık temel 
gelirinin uygulanabilmesi nasıl mümkün olacak? 

KORKMAZ İLKORUR:
Şimdi baktığınız zaman aslında bu işi bizim gibi kalkınmakta olan ülkelerde uygulamak, kal-
kınmış ülkelerde uygulamaktan daha kolay. Ülkeler birbirine benzemiyor, sistemlerin oluştu-
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rulmasında değişik metotlar uygulanabilir ve değişik sonuçlar elde edilebilir. Örneğin; Finlan-
diya’da ilk sonuçları geldiği zaman, olumsuz konuşanlar da olumlu konuşanlar da oldu. Ama işin 
ekonomisine, ekonomik mantığına ve siyasi mantığına baktığınız zaman halkın kabulü, kalkın-
makta olan ülkelerden daha fazla olacaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde zaten refah devleti kavramına karşı bir düşmanlık vardır. Bunun 
uygulanamayacak olması ve halk tarafından da müspet karşılanmayacağı şekildeki argümanlar, 
orada kalkınmakta olan ülkelerden daha fazladır. Çünkü orada buna hayat verecek olan koşullar 
daha fazla, anlatabiliyor muyum? 

Bir de sağ solla da ilgisi yok bunun. Bugün Amerika’da hepimizin bildiği Gates ve Zuckerberg 
gibi büyük isimler, vatandaşlık temel gelirine benzer sistemlerin tatbikatçısı olmak istiyorlar. 
Amerikan Demokratların başkanı Sanders, milyarderlere ihtiyacımız yok diye çıktı. Şimdi oradaki 
argümanlar çok farklı, kalkınmakta olan ülkelerden. 
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ESRA ARSLAN:
İhtiyaç Haritası, Türkiye’de çok yakında da globalde ihtiyaç sahipleriyle destek olmak isteyen-
leri buluşturan online bir platformdur. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek platform kooperati-
fidir. Kar amacı gütmeyen sosyal bir kooperatiftir. Bugün burada olmamızın hikayesini çok kısa 
anlatmak istiyorum. Bundan yaklaşık 2,5 ay önce Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bizimle bir 
araya geldi, daha fazla nasıl farkındalık yaratırız, sosyal fayda nasıl yaratırız diye düşünüyorlardı. 
Çok güzel geçen bir toplantıdan sonra tabi ki kongrede olup kendimizi anlatmaya karar verdik 
ama bugüne gelene kadar da sanırım dayanışmanın en güzel hallerinden bir tanesini cebimize 
anı olarak koyduk. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Koşu Takımı ve İnfina Yazılım ile İstanbul 
Maratonu’nda iyilik peşinde koştuk. Bağış topladık, hedefimize ulaşmamıza da çok az kaldı ve 
sizlerin de sayesinde de belki kongrenin sonunda bu hedefe ulaşmış olacağız. Belirtmek istiyorum 
ki, rakam gerçekten önemli değil çünkü burada küçük büyük, az çok diye bir şey yok. Yaptığınız 
desteklerle, aslında mutluluk hikayelerine ortak oluyorsunuz, köy okullarının ihtiyaçlarına cevap 
oluyorsunuz, birçok çocuğun yüzünde gülümseme oluyorsunuz ama her şeyden daha değerlisi, 
onlara umut edebilme imkanının var olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ne yaptığımızın, 
nasıl yaptığımızın, iyilik için nasıl adım attığımızın aslında pek de bir önemi yok.

Ali Ercan’ın deyimiyle oyuncudan önce sivil toplumcu olan Mert Fırat’la, halihazırda kitabını yaz-
mış olduğunda ama kalkınma diye bir sektör olmasaydı bence kendisi icat ederdi dediğim Ali 
Ercan’a da hikayeyi anlatmak üzere sözü bırakacağım. Evet efendim, söz sizde. Nasıl başladı ha-
yatımızın en güzel hikayelerinden biri?

İHTİYAÇ HARİTASI
20 Kasım 2019
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MERT FIRAT:
Hocam, bu kısmı çok hızlı geçiyorsunuz. Biz nasıl tanıştık, İhtiyaç Haritası nasıl başladı?

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
Biz ilk görüşte bir aşka denk geldik. Hem Türkiye’de güvenilirlik endeksinde en yüksekte çıkan 
hem de yaptığı işlerle bu işin tanınırlığını artıran tanınmış bir isim Mert Fırat. Ama kendisiyle tanı-
şınca, Mert’in 13 yaşında bu işlere başladığını ve oyuncu olmaktan önce gerçekten sivil toplumcu 
olduğunu gördüm. Ankara kökenli birisi, orada büyüdü. Birleşmiş Milletler’de, sahada, ODTÜ’de 
gönüllü olarak başladığı bir hayatı vardı. Bir arkadaşımız siz benzer şeyleri anlatıyorsunuz diye 
bizi bir araya getirdi. Bu tarz paylaşım platformuyla ilgili birtakım fikirlerim vardı. Mert’e de on-
larca sivil toplum kuruluşundan bizim için şu videoyu çeker misiniz, efendim bunu yapar mısınız 
diye birçok talep geliyordu. Bir de toplumla ilgili derdi olan Mert, özellikle toplumsal meselelere 
kimsenin çok da dokunmadığı konulara dokunan işler yaptı. Tüm ihtiyaçları listelemekle ilgili de 
bir meselesi vardı. Biz bir gün bir araya geldik ve sabahladık. Görüşmede şurası şöyle olsa, burası 
böyle olsa, şu şöyle derken gecenin sonunda İhtiyaç Haritası çıktı. Bir yıl boyunca bu nasıl olur, 
teknolojisi nasıl olur, bu işin felsefesini, işleyişini, kullanıcı deneyimini, finansal modelini, birçok 
tarafını çalıştık. Mert’in de Sanat Mahal, Moda Sahnesi, film yapımı ve benzeri alanlarda girişimci 
yönü var, bizim de benzer başka deneyimlerimiz vardı. Bu deneyimlerle sosyal girişim üzerinde 
bir yapı oluşturma amacıyla bir araya geldik, çıkış hikayesi bu oldu. Benden tarafta böyle gelişti, 
senin tarafta nasıl oldu Mert?

MERT FIRAT:
Benim için İhtiyaç Haritası adından da anlaşılacağı gibi ihtiyaçtı. Çünkü birden fazla sivil toplum 
örgütüyle çok aktif biçimde çalışıyordum. Benim için bu süreç halk evleriyle başladı. Halk evleri 
bugün beni oyuncu yapan, aslında eğitimi veren, bir biçimde çalışma disiplinini, okuma disiplinini, 
okuma alışkanlığını ve sivil toplumun aslında mahalle bazında nasıl örgütlenebileceğini anlatan 
alandı. Bir biçimde de TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı), TEMA ve Habitat gibi birçok dernek-
lerle tanışmama da vesile oldu. Aslında onlarla nasıl çalışacağımı, nasıl yaklaşacağımı, nasıl or-
tak çalışma yürüteceğimi öğreten bir baz oluşurmuş oldu. İşitme Engelliler Derneği’nden görme 
engelliler derneklerine ve cinsiyet eşitliği derneklerine kadar uzanan bir süreç önümüze açılmış 
oldu. Ali Ercan Hocanın dediği gibi onlara yetişmek için çabalarken, keşke hepsi aynı havuzda top-
lansa da biz o havuza bakabilsek diye düşünürdüm. 

Derneklerin ya da kurumların sivil toplum için harcadıkları çaba, zaman, emek, para, sermaye 
doğru bir biçimde yönlendirilebilse, bir derneğin ya da büyük derneklerin elinde değil de fırsat 
eşitliği tam da bu alanda tesis edilebilse, olabildiğince şeffaflaşabilse gibi hedefler ve amaçlarımız 
vardı. Bu ihtiyaçlar, kişinin ihtiyaçları olsa da aslında toplumsal ihtiyaçlardı. Dolayısıyla Ali Ercan 
Hoca hem kalkınmacı tarafıyla hem de mahalle düzeyinde örgütlenmelerle ilgili sivil toplumun 
kitabını yazmış ve tezini vermiş olmasıyla önemli isimlerimizden. Pratik ve saha deneyimi çok üst 
düzeyde olduğu için, işin teorisini kitaplarda yazılan biçimiyle biliyor olması ve ayrıca saha dene-
yiminin olmasından kaynaklı, birleşmemizi hızlandırdı ve aslında tam da hayal ettiğimiz noktalara 
eriştirdi. 

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
İhtiyaç Haritası’nı biz kurduk. Uzun bir yaz döneminde çalıştık, teknolojisiyle ilgilendik. Ama saha 
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tarafında da pilot uygulamalarını yaptık. 20 farklı şehirden ihtiyaçlar girilebiliyordu. Beta versi-
yonla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda anlatalım dedik. Son dönemde yönetişim, katı-
lımcılık ve kurumsal yönetişim gibi kavramları sıkça duyuyoruz. Bizde dedik ki bunu ana paydaş 
ekosistemiyle paylaşalım, anlatalım. Bunu Mert’le 2015 yılı Ekim ayında anlattık. Bir fikir oluştu-
ruyorsunuz, deneyimlerden bir çalışma üretmeye çalışıyorsunuz ama bunun gün sonunda karşılık 
bulması gerekiyor. Mert’in ulusal ölçekte güvenilirliği, tanınırlığı, bilinirliğinin çok büyük etkisi 
vardı. Teknolojinin renginden mahalleye, yüzde 20 evlerde bilgisayar olan bir ekosistemden kadın 
muhtarların ücra köylerde veri girebildiği bir sisteme geçiş nasıl olur diye bir yıl boyunca hazırlık 
yaptık. Bir anda 30 bin veri girilmeye başladı ve bu bir haftada oldu. Biz ilk 3 ayda büyük bir plat-
formun bir yılda yaşayabileceği tüm deneyimi yaşadık, ciddi sayılara da ulaştık. İhtiyaç sahiple-
riyle destekleri buluşturan, tamamen bir dijital platform. Bu platformu, bireyler, özel sektör, 
okullar ve sivil toplum kuruluşları kullanıyor. Gün sonunda 350 sivil toplum kuruluşunun kul-
landığı, 70 bin üzerinde üyesinin olduğu, bugüne kadar 1 milyonun üzerinde ihtiyaç girilmiş bir 
sistemden bahsediyoruz. 

Böyle bir sistem oluşturduk ve bu sistem hakikaten bence Türkiye coğrafyasıyla, dinamik genç 
nüfusuyla çok önemli. Türkiye’nin 81 ilinden 10 binin üzerinde gönüllülerimiz var. Üniversite gö-
nüllüleri çok ciddi sahip çıktı.

MERT FIRAT:
50’nin üzerinde üniversitede etkinlikle çalışıyoruz. Sivil düşünmek ve meseleyi tam da oradan 
beslemek, oradan anlatmak bizim için bir dertti ve modeldi. Beta kültür hareketle çıktık, her za-
man gelişime açık ve dönüştürülebilir, kullanıcısının katkısıyla, ihtiyaç sahibinin katkısıyla ge-
lişecek bir sistemi hedefledik. Kendimize üstten bakan ya da çatı gibi bir dil de edinmedik. Sivil 
toplumun buluşma merkezi dedik. Çünkü biz çalışmalarımızı, sivil toplumun ve o birleşimin 
gücüyle, hiyerarşik düzenden sıyrılıp yardımlaşma esasına dayalı bir motivasyonla yürütmek 
istedik. Tam da bu felsefeden yola çıkarak kullanıcılarımız için, yani destekçilerimiz ve ihtiyaç 
sahiplerimiz için işleri çok kolaylaştırmadık. Güvenliği hiç elden bırakmadık, öncelikle okulları 
hedefledik. Hem destekçinin hem ihtiyaç sahibinin sorumluluk almasını istedik. Onlardan kimlik 
bilgilerini, adreslerini, telefonlarını istedik.

Teknoloji üzerine temellendirilmiş bir platformun içinde dahi, insanlara sizi bir alışveriş sitesiyle 
tanıştıracağız ve burayı pazaryeri (marketplace) haline getireceğiz. Sonra da siz rahatlıkla desteğe 
ve ihtiyaca ulaşabileceksiniz demedik. Tam tersine dedik ki, bunun için emek, zaman ve çaba har-
camalısınız, bunun bir parçası olmak için harekete geçmelisiniz. Olduğunuz yerden kalkıp dışarı 
çıkmalısınız, mahallenizde ne gibi ihtiyaçlar var ona bakmalısınız. Memleketinizde ne gibi ihtiyaç-
lar ya da doğduğunuz büyüdüğünüz şehirde başka bir şehirse, yaşadığınız şehirde ne gibi ihtiyaç 
var ona bakmak lazım dedik. Buradan doğru başka bir model oluşturduk ve başka bir model talep 
ettik. Bu model aslında bizim nitelikli bir çoğunluğa, bir katılıma erişmemize sebep olmuş oldu. 
Bir İzmirli öğretmen inisiyatif alıp, bizim adminlerimizin, İhtiyaç Haritası ekibimizin desteğiyle, ih-
tiyacı olan 14 tane okulu buldu. Bir çocuk doktoru, İzmir ve civarında ihtiyacı olan okulları gezerek 
Türkiye’nin dört bir yanındaki 14 iline oyuncak götürmüş oldu. Bunu teknolojik olarak yapamaz 
mıydık? Bir marketplace açıp, insanların oyuncakları satın almasını sağlayıp, sonra onları çok ra-
hat ve güzel bir şekilde kargolayabilirdik. Fakat hoca ve doktor ne bu konuya vakıf olacak ve bunu 
deneyimlemiş olacaktı ne de o öğrencilerle birebir temas edecekti. Biz her zaman İhtiyaç Hari-
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tası’nda şunu dedik, evet biz bir paylaşım noktasıyız ama bu paylaşımın sosyal mecralardaki o 
paylaşım butonu değiliz. Gerçek bir paylaşımız, felsefesini paylaştığımız, meselesini paylaştı-
ğımız, dokunarak anlayarak çözdüğümüz, değiştirebildiğimiz bir yapıyız. Derdimiz hep değiş-
tirmeye önayak olduğumuz bir yapıya evirilmekti.

ESRA ARSLAN:
İhtiyaç Haritası’nda üç tane seçeneğiniz var, ihtiyaç girebiliyorsunuz, destek girebiliyorsunuz 
ve gönüllü olabiliyorsunuz. Gönüllü ol butonuyla ilerlediğinizde, bizim gönüllü veri tabanımıza 
kaydoluyorsunuz ve etkinliklerimizde beraber oluyoruz. İhtiyacınız olan kaydı oluşturuyorsunuz 
veya elinizde herhangi bir şey var, onun için direk destek oluşturabiliyorsunuz ve desteğe başvuru 
geldiğinde veya ihtiyaca destek olmak istediğinizde, otomatik bir buluşturma mailiyle ihtiyaç sa-
hibi ve destekçi buluşmuş oluyor. İhtiyaç Haritası’nın en önemli özelliklerden biri, nakit yardım 
kesinlikle yapılmıyor. Kimin neye ne sayıda ihtiyacı varsa, kaynakların etkin dağılımını da sağ-
lamak için ancak o şekilde destek olabiliyorsunuz. En önemlisi de İhtiyaç Haritası’nda online 
gördüğünüz tüm ihtiyaçlar ve destekler, ihtiyaç sahipleri, destek sahipleri, teker teker on binlerce 
kayıt, bizim tarafımızdan aranıyor, gerekirse kapı çalınıyor ve doğruluğu tespit ediliyor. Yani orada 
gördüğünüz ihtiyacın, ihtiyaç sahibinin gerçek kişi ve gerçek ihtiyaç sahibi olduğundan emin 
olabiliyorsunuz. Bir diğer özelliği de kendi bütçeniz dahilinde, küçük büyük demeden size des-
tek olabilme, biri için iyilik yapabilme imkanı veriyor. Bazen farkında olmadan 16 kişi bir ihtiya-
ca destek olmuş olabiliyor, o yüzden de biz buna online imece diyoruz. En başından beri de imece 
kültürünü yeniden canlandırmak, genç nesillere aktarmak ve sonrasında da globale aktarmak 
üzere yola çıkmıştık.

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
Mert pratikle akademinin birleşmesinin önemini anlattı, tam da bu sorunu yaşıyoruz. Akademinin 
aslında en önem verdiği, uluslararası evrensel değerlerle söyleyelim, kavram üretmek. Türkiye 
gibi bir laboratuvar, sosyal sermayesi çok yüksek, şehirleri dinamik, genç nüfusu olan yer-
de çok daha fazla kavram üretmek gerekiyor. İhtiyaç Haritası gibi bir hayal, kendi hayalimizdi, 
Mert’in deyimiyle bu mesele zaten bizim ihtiyacımızdı. En keyifli kısmı, bu işin etkileşimli yürüyor 
olması. Biz İhtiyaç Haritası dedik, platformu ortaya koyduk ve bununla ilgili ekosistemi oluşturduk. 
Sonra, bunun yapısını nasıl yapacağımızı düşündük. Kooperatif kuralım diye düşündük. Çünkü 
Mert’in ortaokulda lisede kooperatif kolu deneyimi var, benim de var. Halk evleri, en uygun yapı 
kooperatifi. Türkiye’de sosyal girişimle ilgili yasal statü yok, dernek, vakıf, iktisadi işletme gibi 
taraflarda da yok. Biz bunu en rahat kooperatif olarak yapabiliriz diye düşündük ve yola çıktık. Koo-
peratifçilik Genel Müdürlüğüne gittik ve projemizden bahsederek baş denetçiyle görüştük. Şeffaf, 
açık bir şekilde ilerleyelim, hata da yapmayalım dedik. 

MERT FIRAT:
İhtiyaç Haritası’nın normalde olmayan bir kooperatif yapısı ve aslında bir yönergesi var, onu yaz-
dıracağız bir biçimde. 

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
Bir anda kendimizi kooperatif dünyasında bulduk, dünyada bu bir akımmış. Yeni bir ekonomi do-
ğuyor. Kendimizi bir anda uluslararası ölçekte yeni ekonominin aktörlerinden biri halinde bulduk. 
Dünyada dijital platform kooperatifçiliği, sosyal girişim, yeni ekonominin aktörü, adil ticaretle (fair 
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trade) ilgili alanlarda bulduk. İhtiyaç Haritası şu an, yüz bin üyenin olduğu, herkesin fikirlerle gel-
diği, her gün buluşmaların gerçekleştiği, hepimizin birlikte paylaştığı ortak bir değer haline geldi. 
Yola çıkarken ki en büyük temel çıkışımız eşitlik üzerineydi. İhtiyaç sahibi olan biri, sonra destekçi 
olabiliyor. Bizden ilk tekerlekli sandalye isteyen Muğla’dan bir arkadaşımız vardı. Annesi evlere 
temizliğe giden bir arkadaştı. Sonra bizden laptop istedi. Bu iş biraz kötüye mi gidiyor, tekerlekli 
sandalyeye tamam dedik ama şimdi laptop diye düşündük. Dedi ki hayır, ben sizin dijital gönül-
lünüz olarak dijitaldeki doğrulamaları yapmak istiyorum. Bu yüzden ihtiyaç sahibi olan biri bizim 
için çok değerli. 

Türkiye’de çok değerli bir kıymetimiz var, hayırseverlik, aldığını tekrar geri verme isteği. 1 
milyon ihtiyaç girildi, onların altına baksanız o kadar naif istekler var ki. Evlenmiş, bir odasının 
perdesi yok, sadece bir perde istiyor. Okula yüz tane kitap istemiş, 150 tane gitmiş. 50’sini geri 
göndereyim diyor. Bize hep soruyorlar, bu kötüye kullanıldı mı diye. Bir tane dolandırıcılık (fraud) 
anlamında bir olay yaşamadık. Kötüye kullanım, işi kötü anlamda kullanmakla ilgili hukuki altya-
pıları yaptık. Ama gün sonunda insan şaşar beşer, bir başka boyuta gelebilir. 

Her seferinde de yeni bir uygulama çıkıyor. Akıllı şehir ürünü olarak, Bornova Belediyesi ve Hatay 
Ticaret Odasıyla ihtiyaç masaları kurduk. Yaptıklarımızın hepsi 3,5 yılda olan hadiseler. İlk defa 
böyle bir kongrede yer aldık. Kongredeki tüm katılımcılar, kongreyi sahiplenip destek verdi ve ver-
meye de devam ediyor. Bakıldığında bu da bağışçılık ve karşılıklı paylaşımla ilgili. Ayrıca Türkiye 
Sermaye Piyasaları Birliği ve sektörün diğer aktörleri takımlar kurarak bizim için koştu. Bunlar 
çok kıymetli uygulamalar, gelişmeler. Sivil toplumun, kamunun, özel sektörün ve dördüncü sek-
tör dediğimiz alanların bir araya gelip, kesişim kümesinde buluştuğunda yeni fikirleri, yeni 
uygulamaları, yeni kolaylaştırmaları yapmamız lazım. 

Dünyada yoksulluk artarak devam ediyor, bu sadece Türkiye’nin sorunu değil, dünyanın temel 
bir meselesi. İşin hep pozitif tarafından bakalım, kendi bilgi birikimimizle, eğitimimizle, daha 
yıkıcı (disruptive), daha meydan okuyucu çözümler üretebiliriz. Var olan çözümleri daha katma 
değerli hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Paylaşma, ihtiyaç, mutluluk, sosyal sorumluluk 
gibi değerler bizde var ama bu değerleri somut uygulamalarla, somut paylaşımlarla, hiç çekin-
meden paylaşalım. Çünkü bu dünya artık birbirimize adım atıp yaklaşarak, birlikte düşünerek, 
kolektif üreterek gelişecek bir dünya.  

Mert Facebook’un dünyada 50 tane seçtiği topluluk liderlerinden biri. Bu uygulamayı anlatması 
için Mert’i Menlo Park’a çağırdılar. Film arası verip 18 saat uçup uygulamayı anlatıp geri geldi. 
Türkiye halkı gönlünü koydu, sivil toplum halkı gönlünü koydu, umuyoruz finans dünyası da gön-
lünü koyacak. 

ESRA ARSLAN:
Belki o arada da sosyal etki araştırmamızdan çok kısa bahsedebiliriz. Araştırmada İhtiyaç Hari-
tası denildiğinde aklınıza gelen ilk üç kelime nedir? diye sorduk. Listenin başındaki dört kelime 
güven, mutluluk, dayanışma ve yardımlaşmaydı. Bunun dışında bir de İhtiyaç Haritası sizde hangi 
duyguyu uyandırıyor diye sorduklarında, yüzde 100 bir oranla harekete geçme isteği uyandırıyor 
cevabını almıştık. Bu da zaten Mert’in de söylediği gibi bizim istediğimiz şeydi, yani insanların ha-
rekete geçmesi ve emek sarf etmeleriydi. Bu arada belki kurumsal anlamda, çok teknolojik bir 
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yapı ama arkasında gerçekten çok duygusal bir temel yatıyor. Bizim bütün ihtiyaç sahipleri, destek 
sahipleriyle olan bağımız, koskoca bir aile olmamıza sebep oldu. Online bir web sitesi ama bunun 
dışında offlineda da birçok farklı proje yürütüyoruz.

MERT FIRAT:
Dünyanın 49-50 ülkesinden belirlenen 100 etki yaratan topluluk liderleri olarak biz 1,5 yıl içinde, 
New York’ta ve dünyanın çeşitli yerlerinde buluşma imkanı bulduk. Uluslararası tarafta da hep 
şunu gördük ki, yaşadığımız iklim krizinin çok net kapımızda olduğu gerçeği. Bizim bertaraf ede-
meyeceğimiz, üstünü örtemeyeceğimiz, siyaset üreterek, rakamları biraz böyle tıraşlayarak 
ya da üstüne örterek bir şekilde saklayamayacağımız bir dönemden geçiyoruz, yani o yüzyılın 
içindeyiz. Dolayısıyla yardımlaşmadan, destekleşmeden, birlikte düşünmeden, birlikte hare-
ket etmeden, aynı yerden bakmadan bir şekilde dünyayı kurtarmamızın bir yolu yok. 

İşin duygusal boyutunu, teknolojiyle insan arasındaki bağı kurma hikayesini hiçbir zaman göz 
ardı etmiyoruz. Evet, işletmenin ve kendi sistemlerimiz içinde robot sistemler kullanabiliyo-
ruz, fakat asla o insanın insanla olan bağını, bu duyguyla olan bağını kopartmamaya çalışıyoruz.

Topluluk Liderleri grubumuzda Kenyalı bir arkadaşımız var, ismi Noah. Kendisi 100’ün üzerinde 
tarım işçisini bir araya getirerek bir tarım kooperatifi kurmuş. Dünyanın birçok kurum ve kurulu-
şundan da bu anlamda destek görmüş. 

20’nin üzerinde sivil toplum örgütünün içinde bulunduğu Festtogether isminde sürdürülebilir bir 
müzik festivali yaptık. Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali olan etkinliğimize Noah da ka-
tıldı. Biz bu festivalin Afrika ayağını nasıl yaparız diye sordu. Sadece dijitaldeki hikayemiz, global-
leşme ve globalleştirme adımımız orada kalmadı. Noah kalkıp geldi, bir dakika ben de bu hika-
yenin bir parçası olmak istiyorum, kendi ülkemde de tarım kooperatifi haritasını yapıp, onu İhtiyaç 
Haritası’na nasıl dönüştürebilirimi sorguladı. Hatta Bob Geldoff’un zamanında yaptığı Life Aid gibi 
Kenya’da nasıl Afrika Aid yaparız diye fikirlerin doğmasına sebep oldu. Globalleşmeye çok somut 
bakıyoruz, gördüğünüz gibi araştırmalar sunuyoruz, çok net verilerle hareket ediyoruz. 

Facebook’un içindeki çalışma arkadaşlarımın tamamının bizim ekipten haberi var ve bizi takip 
ediyorlar. Bu anlamdaki birliğimizi çok destekliyorlar. Bu yapı aslında bize onlarla ortak çok çalış-
ma yapabileceğimiz imkanlar da sunuyor. Bu noktada İngiltere’den bahsetmek iyi olabilir, Ali Ercan 
belki biraz daha detaylandırabilirsin.

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
Dijital kooperatifçilik tarafında İngiltere’ye de gittik. İngiltere’de de son dönemde Brexit çok konu-
şuluyordu. 

MERT FIRAT:
Özellikle okullarla ilgili masrafları düşürme (cost cuttingler) konusu gündemdeydi.

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
Özellikle okullarda çok ciddi bütçe kesintileri olmuş. Bizim de tabi en başarılı olduğumuz yerler 
arasında okullar da yer alıyor. Okulların kullanılmasıyla ilgili hem okullarla hem de Milli Eğitimle 
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bir protokolümüz var. İngiltere’de Outlendish ismindeki bir teknoloji kooperatifiyle, hem sitenin 
böyle bir küresel görünürlüğüyle ilgili bir çalışma yapıyoruz hem de bunu İngiltere’de, Avustral-
ya’da uygulamakla ilgili çalışmaları görüşüyoruz. 

İnsani yardımların yönetimi üzerine yüksek lisans tezim var. Dünyada da bununla ilgili ciddi bir 
verimsizlik var. Yarattığımız ürünümüzü konuşursak, insandan insana, kurumdan kuruma doğru-
dan etkileşim sağlıyoruz. Ülkemizde bireysel bağışçılık kültürü yeni yeni gelişiyor. Örneğin Adım 
Adım gibi platformla Itır Hoca ve Rena Türkiye’de bireysel bağışçılığın gelişmesinin önünü açtılar. 
Dünyada bu alan 500 milyar dolarlık bir alan ve verimsiz. Örneğin Anglosakson ülkelerde, Fran-
sa’sından İngiltere’sine, bağış kültürü çok fazla. Bolivya’da bir kızı okutuyorum diyor ama Oxfam 
gibi bir sürü kurum verimsizlikle boğuşuyor. Kızıl Harç Örgütü, diğer yapılar ve eksik kaldıkları 
nokta bu teknoloji ve bizden bu teknolojiyi istiyorlar. Bir yandan sivil toplumla bu ilişkileri, duygu 
tarafını canlı tutup, etkileşim halinde katılımcı yöntemlerle sürdürürken, bir yandan da dünyadaki 
insani yardım krizinde etkili bir platform haline gelebilir miyiz diye düşünüyoruz. Aslında burada 
da öne çıkan ürünlerden biriyiz. O yüzden burada da uygula diye bizi davet ediyorlar. Kolombiya 
Kooperatif Üniversitesi var, Kolombiya’da uygulamak istiyor, Tunus, Tanzanya uygulamak istiyor. 

MERT FIRAT:
Tanzanya’da da 3 bin kilometreyi kapsayan bir alan içinde, nasıl geri ver kültürünü kazandırırızla 
ilgili bir çalışma yapacağız.

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
İhtiyaç Haritası hayalimiz, hedefimiz, yeni iş birlikleriyle dünyaya açılmak. İhtiyaç Haritası’nı ya-
pınca, bir arkadaşımız da tiyatro haritası yaptı, ona destek olduk. Başka harita fikirleri de geldi. 
Eti’yle kurumsal iş birliği yaptık ve Eti kullanılmayan bisikletleri toplayıp tekrar harekete geçirme-
ye başladı. Finans tarafında Akbank’la yaptık. Akbank 70. yılına özel 700 bin TL’lik eğitim ihtiyacını 
karşıladı. 

Bir hayalimiz de dünyadaki sosyal meselelerle ilgili öngörü, analizler, raporlar çıkartabilmek. 
Dünyanın en büyük harita şirketi ESRI, çoğrafi bilgi sistemi yazılımı ve çoğrafi veri tabanı yönetimi 
uygulamaları için uluslararası bir tedarikçidir. ESRI App Store, Android markette var. ESRI’nin ay-
rıca 150 bin tane uygulamanın olduğu bir ESRI Marketplace’i var. Bizi iş ortağı olarak aldılar, harita 
şirketiyiz ama sosyal meselelere hiç kafa yormadık dediler. Şimdi onlarla Ortadoğu bölgesi için 
zekat haritasını konuşuyoruz. Temmuzda ESRI’nin 20 bin partnerinin bir araya geldiği toplantıda, 
bizim hikayemizi anlatacaklar. Haritanın tam da bunun için kullanılmasını hayal ettiklerini dile 
getirdiler. 

İhtiyaç Haritası bir duyguyla ve hikayeyle başladı, ama hayalimiz, Türkiye’den çıkan bir duygu 
unicorn’u olması, dünyaya iyiliği yayacak bir uygulama olması.

MERT FIRAT:
İhtiyaç Haritası’nın iş modelini, işletme modelini ve etrafa yaydığı enerjiyi ya da ihtiyaçlarını 
hayallerle sınırladık. Hiçbir zaman nasıl ihtiyaçlar girilmeli dediklerinde, bu alanı hiç sınırla-
madık. Kullanıcı deneyimiyle de ilgili şunu görüyoruz, hep ihtiyaç sahipleri ilk önce bulundukları ili 
giriyorlar. Hatta ondan da önce doğdukları büyüdükleri ile bakıyorlar. Benim memleketimde neler 
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oluyor, Urfa’da ne oluyor, Rize’de ne oluyor, baba memleketine ya da kendi doğduğu memlekete 
bakıyorlar. Sonra İstanbul’a, eğer yaşadığı değil, doğduğu büyüdüğü şehir değilse İstanbul’a, o 
büyükşehirlere bakıyorlar. İhtiyaç Haritası’nı her ne kadar ilk önce kendi mahallendeki ihtiyaçları 
gör, onlara kendin mobil ol, al elindeki defteri kitabı kalemi, paylaşmak istediğin neyse götür di-
rekt oraya ver düzeyinde görmüş olsak da bu kullanıcı alışkanlıklarıyla ve çeşitli teknolojik öneri-
lerle şunu görmüş olduk; biz bir başka mahalleye de çok rahat oranın yerel kalkınmasını, oranın 
yerel ekonomisini geliştirecek biçimde katkı sağlayabiliriz. Deminden beri arkamızda duran iyzico 
ile yaptığımız anlaşma da onun bir görseli. 

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
Bu da yine bir beta versiyonla başladı ama sayılar artmaya başladıkça, bize talepler çok geldi. 
Herkese eşit kalmaya ve herkesin platformu olmaya çalışıyoruz. Dönem dönem sadece bizim pa-
zaryerinden satın gibi rekabet unsurları da oldu. 

Evinizde ilkokul kitapları var, bunları destek olarak sisteme girebilirsiniz. Sadece ihtiyaç değil, ver-
mek, yapmak istediğiniz, gönüllü katkı olabilir, bunları da destek olarak girebiliyorsunuz. Bizde ha-
ritaya girdiğinizde kırmızılar girilmiş ihtiyaçlar, yeşiller de girilmiş destekler ve maviler de gönüllü 
girişleri. Bunları aslında bir arada gördüğünüzde, işte Mert’in çok güzel anlattığı, bir mahalle 
görüyorsunuz. Bir destek var, bir ihtiyaç var, bir de gönüllü ve bu üçü birbirini tanımıyor. Yapma-
ya çalıştığımız meselelerden biri, yeniden mahalledeki birbirini tanımayan insanların o diyaloğu 
başlatması. İyzico ile bu mesele de aslında mahalledeki esnafları, yereldeki ekonomiyi güçlen-
dirmek, onların ekonomik güçlerini hayata geçirmekti. Pilot uygulamalarda da esnaflardan çok 
güzel reaksiyonlar aldık. Bunu 100 liraya veriyorum, İhtiyaç Haritası için yüzde 50 indirir veririm. 
Hiç zahmet etmesinler, ben kendim götürürüm gibi bir geri dönüşler almaya başladık. O yüzden 
bu ürünü de olabildiğince geliştirmek istiyoruz.

ESRA ARSLAN:
Böyle bir uygulama yapıyoruz ve sosyal etki yaratacak bir proje diye esnaflara ilk ulaştığımızda, 
bazıları malzemeleri ücretsiz olarak vereceklerini düşünmüşler. Malzemelerinin bir kısmını yar-
dım etmek üzere insanlara dağıtacaklarını düşünmüşler. Bize ulaşın diye not bırakmışlar. Bunu 
görmek de çok etkileyiciydi. Projenin içinde yer almak isterken, satış yapabileceklerinin bile far-
kında değillerdi. 

MERT FIRAT:
Bir sürü uygulamalar, teknolojik girişimler arka arkaya çıkıyor, bir şekilde sunuluyor, biz onları 
görüyoruz. Kimi zaman cep telefonlarımıza indirip sonra siliyoruz. İhtiyaç Haritası’nda bizim der-
dimiz tam da buydu. Bir şekilde hayatımıza yerleşen, hayatımızın bir parçasına dönüşen bir şey 
olmasıydı. Mahalle düzeyinde yerel kalkınmayı da sağlayabileceği düşüncesiyle iyzico’yla iş birliği 
de bizi çok heyecanlandırdı. Benzeri etkileri doğurabilecek ve birçok yapıya da ilham olacak bir 
özellik ve faydasını kullandıkça göreceğiz. İthal bir fikirle gelmektense, bir ihtiyaç hasıl oldu ve 
onun hasıl olması sonucunda bu özelliği sistemimize yerleştirmiş olduk. 

Yeni neslin yapılan araştırmaların sonucunda, hayatın anlamı için arayışı olduğu ortaya çıkmış. Bir 
iş görüşmesiyle ilgili bir anekdot vardı, çalışan adayı soruyor, şirket kendini beş yıl sonra nerede 
görüyor acaba diye. Bu yeni neslin özgüveni. Bu özgüven ve arkadan gelen bu anlam arayışı pozitife 
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dönüştürülebilir. Kimileri bu konuyla ilgili çok kaygılı ve kimi zaman X kuşağını ya da alfa kuşağını 
büyüyüp serpilmeden yok etmeye çalışıyor. Bu dağınık zihnin, anlam arayışının tam da bu taraf-
larda çok büyük desteğini göreceğimizi, geleceğin bu tarafta olduğunu düşünüyorum. İnsanların 
iş seçimlerinde, girecekleri şirketler ya da içinde çalışmaya devam edecekleri şirketlerde, ya-
pılarda bir anlam arayışı aradıklarını, hayata tutunmak için bir şey aradıklarını düşünüyorum. 
Geleceğe dair bu anlamda çok umutluyum.

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
Akademik tarafa da baktık, ne oluyor ne bitiyor, niye böyle bir mesele diye. Türkiye’de 30 yıldır en 
güven duyulan kurumlar açıklanıyor. Üniversiteler 7. sırada, medya eskiden yüksekti şimdi daha 
düştü. Özellikle alfa kuşağı diyebileceğimiz yeni kuşak, bu tip dijital platformlara çok fazla güven 
sağlıyor. Biz kamuya rakip olarak çıkmadık, bu meseleyle ilgili sadece bir ayna olarak yansıma 
yapıyoruz. 

Kitlesel olarak artan şekilde, yeni jenerasyonla birlikte bu yapılara güven arttı. Gelenekleri, 
kadim duyguları unutmadan ama alttan gelen nesli ve yeni davranış kalıplarını da bilerek sis-
temi onun üzerine oluşturmamız gerekiyor. O yüzden bu tip teknoloji ürünlerine güven artacak.

MERT FIRAT:
Hocamla tiyatro, kültür-sanat gibi birçok alanda da girişimlerimiz var. Toplumla ilişkilendirdiğimiz 
girişimler bunlar. Eğer bir şeye dokunabiliyorsak, bir şeyi değiştirmeye, en azından dönüştürme 
ya da bir ilham yaratmaya dair bir işin içindeysek bu bizi heveslendiriyor ve harekete geçiriyor. 
Milyonlarca çocuk bir ekrana bakarak oyun oynuyor ve bir hevesleri var. Yine bir ekrana bakarak 
bu oyunu takip ediyorlar, başkasının oynadığı bir oyunu izliyorlar. 

Yeni jenerasyon hala bir şey izliyor, öğrenmeye dair bir şeyi deneyimliyor ve kendisinin önem ver-
diği oyun duygusunu oradan kurabildiği bir mecraya doğru yöneliyor. Bunu olumluya çevirebilmek 
tam da bizim görevimiz, o yüzden İhtiyaç Haritası’yla o tarafta çok heyecanlanıyoruz. Bu nedenle 
işi sürekli beta kültürde sabitleyip gelişime açık bir yerde tutmaya çalışıyoruz. Tırnak içinde oyun-
caklar ekliyoruz ki, çağı yakalayalım, o kitleyle doğru biçimde ilişkilenelim. Bizim modumuz bu 
yönde ve İhtiyaç Haritası’nın içindeki kullanıcıların yaş aralığına baktığımızda da onları yakaladı-
ğımızı düşünüyoruz, veriler de onu gösteriyor. Bu da bana çok umut veriyor.

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
Inogar isminde bir sosyal kuluçka merkezi kurduk. Sonra Mertler tiyatro alanları gündüzleri boş 
kalıyor dediler. Oraları bir kültür sanat kuluçka merkezi yapalım fikrini ortaya koyduk. Das Das’ın 
içerisinde bir açık çalışma alanı (co-working) oluşturduk, Sanat Mahal’i keza öyle yarattık. Aslında 
İhtiyaç Haritası’lya başlayan bir hikayede, dünyayla ilgili meselelere kafa yorarken baktık yok, ya-
palım dedik. Sonra yapılabilir olduğunu, çok hızlı sonuç alabildiğimizi ve dünyayla da çok evrensel 
bir şekilde entegre edebildiğimizi gördük. 

Türkiye’de impact investment yani bir etki fonu yok. Z jenerasyonu, yeni jenerasyondan gelen in-
san, Bill Gates gibi parasının yüzde 70’ini bağışlamış durumda. Eskiden vakıf kuruyorlardı, has-
tane yapıyorlardı, Afrika’daki yoksul çocuklara yardım yapıyorlardı. Kültür sanat ve kalkınma, 
dünyada en ihmal edilen alanlardan birisi. Aslında Mertlerin o anlamda yaptığı, Bursa’da Sanat 
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Mahal’le başlayan, Moda Sahnesi, Das Das’la devam eden bir yapıda, kültür sanatın günümüz tek-
noloji dünyasında nefes alabileceğimiz yeni bir alan olduğunu vurgulamak. Genç, yaşlı, orta yaş hiç 
fark etmez ama onların finansal mekanizmalara erişimin ihtiyacı var. Şu anki mevcut bankacılık 
sistemi, diğer yapılar, bunlara el vermiyor. O yüzden etki finansmanı dediğimiz alana lütfen el atın, 
bizler de bu konuda katkı sağlamaya hazırız. 

MERT FIRAT:
Bir tiyatro kooperatifi kurduk, şu anda 34 üyeye ulaşmış durumdayız. Tiyatro kooperatifiyle aslında 
tiyatro alanında hem standardı yükseltirken hem de ortak giderlerimizi ve ortak üretimlerimizi 
sürekli güncellediğimiz bir yerde tutacağız. Bilet fiyatından tutun da kendi genel giderlerimize ka-
dar, buna dair oluşacak perspektiften oradan kurgulanacak sanat politikasına kadar uzanan aktif 
bir çalışma hayatı öngörüyoruz. Bu çalışma şu an beşinci altıncı ayını tamamladı. Tiyatro koope-
ratifi Türkiye’de olmayan bir yapıydı. Sanat kooperatifi ise zaten olan bir şey değildi. Orada da buna 
önayak olmuş olduk ve benzeri sanat kooperatifleri ve girişimleri, Inogar için de destek olunacak 
bir mecra olarak gördük. Bu anlamda birçok yatırımcıyı, birçok destekçiyi orada buluşturuyor ve 
onları bir şekilde bir araya geliyoruz. 

İhtiyaç Haritası ve benzeri girişimlere bağlayacak olursak, sosyal girişimlerin Türkiye’de önemi 
daha yeni anlaşılıyor. Sosyal kooperatifçiliğin ne olduğu bir yıl önce dillendirildi. Sadece Türkiye’de 
değil dünyada çok geniş bir alan var. Sivil düşünmeye, yeşil düşünmeye dair, ayak izini kaldır-
maya dair, Birleşmiş Milletler kalkınma amaçlarının 17 amacın gerçekleştirilmesine dair çok 
ciddi değerlemeler ve fonlar var. Bu fonların Türkiye için de çok değerli ve önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarla, o fonlar Türkiye’ye de gelecek ve akacak. Biz 
de kendi fonumuzu oluşturursak, ciddiye alınıp bu anlamda harekete geçiyor olacağız. Paris 
Sözleşmesini imzalarsak, bu tip girişimlerde bu anlamda ciddiye alınıyor olacağız. Bunun da çok 
önemli olduğunu düşünüyorum.

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
Tiyatro kooperatif çok güzel bir örnek, bugün kaç tane tiyatro bileti satılıyor Türkiye’de?

MERT FIRAT:
TÜİK verisine göre 7 milyon 800 civarı.

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
Kültür sanat ekonomisini de Mert’le konuşuyoruz. Burada milyar dolarlık ciddi bir bacasız ekono-
mi var. Sinema biletleri, sinema endüstrisi gibi.

MERT FIRAT: 
71 milyon sinema seyircimiz var. 

DR. ALİ ERCAN ÖZGÜR:
71 milyon sinema seyircisi ve birçok kültür sanat merkezi, belediyelerin harcamaları, bu bir eko-
nomi. Sosyal girişim ve fon tarafıyla, Inogar Art tarafıyla baktığımızda, kültür sanat alanındaki gi-
rişimler çok hızlı büyüyor. Festtogether ismiyle yaptığımız festival, aslında Inogar Art’ta kurulmuş 
bir startup ve o startup 10 bin kişiyi ağırladı. Gençlerin geldiği, sadece vegan yemeklerin satıldığı 
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bir ekonomi doğurdu. Türkiye’de 6 şehir olmak üzere, Afrika ve İngiltere de gelin bunu yapın diyor-
lar. Bu ekonomi çok hızlı geri dönüş alınabilen yatırım araçları haline gelmeye başladı ve gitgide 
büyüyor. Buna da dünyada adil ticaret (fair trade) deniliyor. Dünyada 7 milyar dolarlık bir pazar 
haline gelmiş durumda. Bu bir moda haline geldi. Dünya adil ticaret örgütünü Inogar’da ağırla-
dık. Karlılık tarafıyla, işin toplumsal fayda tarafıyla, etki tarafıyla ve gelecek nesillere de doğru 
bir miras bırakmak tarafıyla bu ekonomiyi geliştirmekle ilgili ciddi bir fırsat var. Yeni ekonomide, 
daha üretirken planlamamız gerekiyor. Yani al sat dönemi aslında artık geleneksel olarak devam 
edecek ama aslında üreteceğimiz dönemi de düşünmemiz gerekecek. Buna kültürü, sosyalliği, 
adaleti ve adilliği katarak, çevre iklim tarafını düşünerek yatırımlar yapılmalı. 

ESRA ARSLAN:
Paylaşmak bizim için değerli, açıkçası biz paylaştıkça güzelleşiyoruz ve güç birleştirmeye ina-
nıyoruz. Mert’in dediği gibi İhtiyaç Haritası söz konusu harita olduğunda ESRI’yle, öteki taraftan 
Inogar ve bir ortak çalışma alanı olduğunda Workinton’la, diğer taraftan sosyal pazaryeri söz ko-
nusu olduğunda iyzico’yla güçlerimizi birleştiriyoruz. Çünkü birlikte daha güçlü ve daha etkin bir 
şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. O konuda da aklınıza gelebilecek her türlü projeye biz açığız, 
elimizdeki verilerle kişiselleştirilmiş her türlü projeyi uygulama kabiliyetimiz var ve o kasımız çok 
kuvvetli. Dolayısıyla fikirlerinizi çekinmeden bize iletebilirsiniz. 
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MARK HOWARTH:
Bu panelimizde finansal piyasalardaki dönüşüm ve Türkiye’yi konuşacağız. Gelişen ülkelere olan 
sermaye akımlarının en çok hangi faktörlerden etkilendiği üzerine başlamak istiyorum. Sizler için 
5 seçenğim var. Sıfır faiz politikaları, ticaret savaşları, otomasyonun yükselişi, yatırım yapılabilir 
enstrüman eksikliği ve çevresel endişeler. Panelistlerimiz bu konuda ne düşünür, sözü sizlere 
bırakmak istiyorum.

ED PARKER:
Elbette, tanımladığınız soruların küresel makro görünüm açısından potansiyel endişeleri kapsa-
dığını düşünüyorum. Fitch Ratings olarak gördüğümüz risklerden bahsedebilirim. İlk olarak küre-
sel ekonomik büyümenin yavaşladığını söyleyebilirim. Küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki 
yıl sadece %2,5 civarında 2012 yılından bu yana en düşük düzeyde gerçekleşmesini beklemekte-
yiz. Bu gelişmede öngörülemeyen ve istikrarsız olan ABD ticaret politikasının etkili olduğunu 
düşünüyorum. Dolayısıyla ticaret savaşı kaynaklı endişeler ülkelerin politikalarını ayarlamalarını 
da zorlaştırıyor. Mevcut finansal koşulların gelişen ülkelere ihracat avantajı sağladığını düşünüyo-
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rum. Bu durum tersine dönerse, bunu olumsuz bir gelişme olarak görürüm. ABD’nin ticari ortak-
ları olan ve yaptırım politikalarıyla da karşı karşıya kalma riski olan ülkeleri kırılgan buluyorum. 
Gelişen piyasalardan gelişmekte olan piyasalara doğrudan yabancı yatırımlarda daha az belirgin 
bir şekilde düşüş olduğunu görüyoruz. Bu düşüş gelişen ülkelerin sermayeye olan ihtiyacını artı-
rıyor.

Düşük faiz oranları ve parasal genişleme programlarının sadece küresel büyümeye ilişkin en-
dişelere karşı koruyucu olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca, şu anda küresel finansal koşullarda 
bir kırılganlık olduğunu düşünüyorum. Deneyimlerimiz herhangi bir şok yaşanması durumunda, 
en fazla etkilenenin gelişen piyasalar olabileceğini gösteriyor. Listemde siyasi riske de yer veri-
yorum. Devam eden bir takım bölgesel çatışmalar, eşitsizlik ve ekonomik adaletsizlik konusun-
da halkın hoşnutsuzluğu artıyor. Son dönemde dünya çapında ortaya çıkan bir kaç vaka gördük. 
2020’de bundan daha fazlasını görmek şaşırtıcı olmayacak. Diğer yandan, doların değeri ve emtia 
fiyatlarının seviyesi gelişmekte olan ülke ekonomilerinin kredi notu açısından yüksek oranda be-
lirleyicidir. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kavramı son dönemde kesinlikle takip edilmesi 
gereken bir konu. Bu konuya son dönemde yatırımcılar daha fazla dikkat ediyor. Yapay zeka, robotik 
alanındaki gelişmeleri gelişmekte olan piyasalar için olumsuz görüyorum. Mobil telekom, uygula-
malar ve paylaşım ekonomisinde daha yeni olan bazı teknolojileri ise gelişen piyasalar için olumlu 
görüyorum. Genel olarak 2020’ye doğru ilerlerken takip etmemiz gereken bir çok konu olduğunu 
söyleyebilirim.

MARK HOWARTH:
Biraz kasvetli bir bakış açınız var. Zeynep’e sözü vermek istiyorum. Yararlanabileceğimiz iyi gös-
tergeleriniz var mı?

ZEYNEP YENEL:
Türkiye piyasalarıyla ilgili olumlu noktalara sahibim. Dünyanın geri kalanında büyüme hız kestiği 
için büyüme imkanından yararlanmak isteyenler gelişmekte olan piyasalara yatırım yapmak 
istiyorlar. Ve büyüme gelişmekte olan bazı ülkelerde hala oldukça iyi. Türkiye’de ekonomik bü-
yüme azalmış olsa da iyi. Batı dünyasında yaşanan gelişmeler neticesinde arzu edilen getiri elde 
edilemediğinde, gelişen ülkelerin risklerine ragmen tercih edilebildiğini görüyoruz.

MARK HOWARTH:
Şimdi size geliyoruz.  Trendler hakkında ne düşünüyorsunuz?

ROBIN BROOKS:
Biliyorsunuz, gelişmekte olan piyasalar için son 2 yıllık dönem çok zorlu geçti. Para birimleri 
belirgin şekilde zayıfladı ve Türk Lirası son 2 yılda önemli ölçüde değer kaybetti. Bu değer kaybı 
sadece Türkiye ile de sınırlı değil, Arjantin, Brezilya, Şili gibi uzun bir liste. Bu hareketlerin kalıcı 
mı olduğunu, temel bir soruna mı işaret ettiğini kendimize sormalıyız. Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkelerin büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna katılıyorum. Ancak bu potansiyeli 
duyurmamız gerekiyor.

MARK HOWARTH:
Negatif faiz oranı politikasının gelişen ülke ekonomileri üzerinde etkisi ne olacak?
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ROBIN BROOKS:
ABD ve Avrupa Merkez Bankası’nın atmış olduğu adımları destekliyorum. ECB şimdi ikinci bir 
parasal genişleme programı yürütüyor. Fed içinde bulunduğumuz yılda üç kez faiz indirimine gitti 
daha fazla da faiz indirimi yapabilir. Tipik olarak geçmişte büyük merkez bankalarının parasal 
genişleme yönünde bir adım attığı durumda gelişmekte olan piyasaların olumlu etkilendiğini 
görürdük. Ancak, bu yıl öyle olmadı. ABD piyasaları iyi bir performans gösterirken, gelişmekte 
olan piyasaların genelinde bunu göremedik. Gelişen ülkelerin gelişmiş ülke merkez bankaları-
nın para politikalarından ziyade, kendine özgü politikalarından etkilendiğini düşünüyorum. Türki-
ye’nin harika bir örnek olduğunu söyleyebilirim. 

MARK HOWARTH:
Zeynep’e sormak istiyorum negatif faiz oranlarını nasıl görürsün?

ZEYNEP YENEL:
Genel olarak bu eğilimin kısa vadede devam etmesini bekliyoruz. Robin’in de dikkat çektiği gibi, 
makro düzeyde çok sayıda faktör portföy yöneticilerinin kararını etkiliyor. Faiz oranları düşük olsa 
da, yatırım kararlarının makro riskler etrafında daha fazla şekillendiğini düşünüyorum. 

ED PARKER:
Gelişmiş ekonomilerde büyüme zayıf ve enflasyon aşırı düşük. Bu durum aslında gelişmekte olan 
piyasalar için olumlu bir görüntü değil. Ancak, özellikle Türkiye gibi net dış borcu olan ve düşük 
tasarruf oranına sahip ülkelerin düşük faiz oranlarından yararlanabileceğini düşünüyorum. Ay-
rıca, düşük faizler küresel risk iştahının yükselmesine katkı sağlıyor. Türkiye’nin kısmi iyileş-
mesinde küresel tahvil faizlerindeki düşüş etkili oldu. Bu yüzden, yardımcı olabilir, ancak temel 
ekonomik göstergelerle ilgisi yoktur.

MARK HOWARTH:
Şimdi konuyu biraz daraltalım. Türkiye için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

ZEYNEP YENEL:
750 milyar dolar GSYH ile Avrupa’nın 7. dünyanın en büyük 19. ekonomisi konumunda olan Türki-
ye’yi gelişen ülkeler arasında daha geniş bir şekilde konumlandırmak gerekiyor. Türkiye’nin sa-
hip olduğu olumlu faktörlere odaklanıyorum. Ülkenin büyük bir piyasası var, yabancı sahipliğine 
ilişkin herhangi bir kısıtlama yok, herhangi bir türk varlığı kolaylıkla alınıp satılabiliyor. Dolayısıyla, 
bütün bunların etrafında daha fazla kısıtlama bulunan diğer yükselen piyasaların aksine Türki-
ye’nin sağlam bir yasal sistemi var. 

Aslında, Robin’in de bahsettiği gibi Türkiye’ye yatırım yapmak için karşı karşıya olunan en büyük 
zorluk döviz kurunun oynaklığı olarak görülüyor. Türkiye’ye yatırım yapan fonların çoğunluğu 
dolar ve euro cinsinden varlık yönettiği için, yatırım yapmış olduğu enstrümanlar TL cinsinden 
çok iyi performans gösterse bile TL’nin döviz kuru karşısında değer kazanması bu kazancı si-
lebiliyor. Son dönemde döviz kurunda istikrarın sağlandığını görüyoruz. En azından geçen yılın 
ardından daha iyi bir noktadayız. Bu yıl ülkeye gelen özsermaye ve satınalma ve birleşme aktivi-
tesinde de bunun faydasını görüyoruz. Türkiye’nin odaklanması gereken noktanın döviz kurunda 
istikrar olduğunu düşünüyorum. 
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MARK HOWARTH:
Robin, diğer piyasalara kıyasla Türkiye için özel olan konular nelerdir?

ROBIN BROOKS:
Zeynep’e katılıyorum. Yabancı yatırımcıların odaklandığı noktanın Türk Lirası’nın yönü olduğunu 
düşünüyorum. ABD veya Euro Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir portföy yöneticisi iseniz, kur ris-
kini yönetmeniz maliyetli ve ihtiyaç duyduğunuz bir konudur.  2017’de Türkiye’deki büyüme çok 
yüksekti ve sürdürülemez olduğu kanıtlandı. 2018’de Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı çok 
sayıda kişi için stresli günler yaşattı. Son dönemde cari işlemler dengesinde iyileşme var. En son 
ne zaman olduğunu hatırlamıyorum, gerçekten dikkat çekici. Ancak, şimdi de büyüme tarafında 
çeşitli zorluklarla karşı karşıya olacağız. Türkiye’de işsizlik oranının değişmemesi için her yıl bir 
milyon yeni iş yaratmalıyız. %1 büyüme 200.000 yeni iş kazandırır. Dolayısıyla, ekonominin iyi 
yolda ilerlemesi için yılda %5 büyümeye gerçekten ihtiyaç var.  TL’yi stabil tutmaya çalışırken 
bunu nasıl başaracağımızı merak ediyorum.

MARK HOWARTH:
Yeniden Zeynep’e dönmek istiyorum. Yatırım ortamında Türkiye ekonomisinin oldukça olumlu bi-
leşenlerini tanımladınız. Geliştirilmesi gereken noktalar hakkında ne düşünürsünüz?

ZEYNEP YENEL:
Türkiye’de hem makro düzeyde hem de şirket düzeyinde mikro sorunlar olduğunu düşünüyorum. 
Robin’in de belirttiği gibi Türkiye’de makro politikalar çok önemli. Türkiye olarak bence biraz ima-
jımızın bozulmasından muzdaripiz. 2000’lerin ortalarında Londra’dan Türkiye’ye uçuş sırasında 
tüm büyük yatırımcılarla karşılardınız.  Şimdi çok olumsuz bir imajımız var. Bu da bazen makro 
temalar tarafından modelleniyor. Aslında jeopolitik gelişmeler açısından zorlu bir coğrafyada yer 
alıyoruz. Hükümetimiz dış politikada aktif bir rol oynuyor. Bu her zaman dünyanın geri kalanının 
isteyebileceği şeylerle aynı olmayabiliyor. Şirket düzeyinde kurumsal yönetimin geliştirilmeye açık 
olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılar yönetim riskinden kaynaklı olarak hisse senedinden zarar 
etmekten endişe ediyor. Yatırımcılar herhangi bir sermaye piyasası aracına yatırım yapmak istedi-
ğinde, dalgalanmalardan etkilenmeyecek sağlam bir sermaye yapısı görmek istiyorlar. Bu nedenle 
fon kaynaklarını çeşitlendirmek önemli. Türkiye’de şirketler kısa vadeli büyümelerini finanse 
etmek için banka kredisine bağlı, uluslararası bir yatırımcı daha uzun vadeli ve daha çeşitlen-
dirilmiş bir sermaye yapısı görmeyi arzu ediyor. Örneğin bir şirketin uluslararası piyasada ihraç 
etmiş olduğu bir borçlanma aracı varsa, yatırımcı bu şirketin hisse senedine yatırım yapmayı daha 
fazla düşünebiliyor.

MARK HOWARTH:
Robin, %5 büyüme hedefine ulaşmak için ancak sermaye akımlarını artırmak gerekiyor. Bu konu-
da yapılacak en iyi şey nedir?

ROBIN BROOKS:
Türkiye’nin inanılmaz bir gücü olduğunu düşünüyorum. Finans sektöründeki insanlarla tanış-
tıkça etkileniyorum. Ülkede beşeri sermaye gerçekten yüksek. Bu yüzden büyük avantaja sahip 
olduğumuzu düşünüyorum. 2020’deki ekonomik büyüme belki %5 olmayacak, %4 olacak ama bu 
dünyanın sonu değil. Bir temel oluşturmak ve yatırım çekecek politikalar uygulamak daha iyidir. 
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Türkiye’de ekonomik büyüme tarihsel olarak tüketime dayandığı için yüksek bir cari işlemler açı-
ğına sahibiz. Büyüme modelini değiştirmek, yatırımları sürdürmek ve daha fazla yabancı yatı-
rımcının Türkiye’ye gelmesi için neler yapabileceğimizi düşünmek gerekiyor. Türkiye, Afrika’ya 
yakın konumuyla avantaja sahiptir. Bir gün Avrupa yeniden büyümeye başlayacak, bu durumda 
ülkenin pozisyonunu iyi görüyorum.

MARK HOWARTH:
Bazı gelişmiş pazarlarda sermaye fazlası olduğundan bahsettiniz. Ayrıca, doğrudan yabancı yatı-
rımlarda bir azalış görüyoruz. Para nereye gidiyor, gitmiyorsa neden gitmiyor? Biraz daha Türki-
ye’ye nasıl çekilebilir?

ED PARKER:
Doğrudan yabancı yatırımların bu denli azalmasında, küresel ekonomi ve ABD ticaret politikası 
kaynaklı belirsizliklerin etkili olduğunu düşünüyorum. Şirketler şu anda ne olacağını tam olarak 
öngöremediği için yatırım yapmakta isteksizler. Doğrudan yatırım yapmaktaki isteksizlik, gelişen 
piyasaları portföy yatırımlarına daha fazla bağımlı hale getiriyor. Şu anda portföy yatırımları ge-
lişmiş ülke hisse senetlerini artırıyor, tahvil faizlerini aşağı çekiyor. Belki de gerçekten küresel 
kaynakların en uygun şekilde tahsis edilip edilmediğini sorgulayabilirsiniz.

MARK HOWARTH:
Bazı seyirci soruları alacağım, burada tabletten birkaç tane geldi. Türkiye’nin bölgesel bir enerji 
merkezi olma fırsatı konusuyla başlayalım. Bu konuda kim konuşmak ister?

ROBIN BROOKS:
Bu konuda konuşmaktan mutluluk duyarım. Türkiye’nin enerji ithalatına geçmişten bu yana bağım-
lı olması bir zayıflık. Cari açığın da para biriminin de üzerinde etkisi olan önemli bir faktör. Kendi 
yenilenebilir enerji kaynaklarınız varsa, Lira için potansiyel bir oyun değiştirici olabilir. Ancak buu 
her durumda geçerli olmayabilir. Örneğin Brezilya’nın bir tuz havzası vardı ve yakın zamanda ya-
bancı yatırım çekmek üzere bir çaba içerisine girişti. Fakat bundan gerçekten bir fayda göremedi.

ZEYNEP YENEL:
Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında daha fazla avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. Ro-
bin’in de dediği gibi enerji üretmek üzere çok sayıda kaynağımız yok. Ege Bölgesi’nde rüzgar ener-
jisi, çeşitli bölgelerde uygulayabileceğimiz güneş enerjisi ve büyük hidroelektrik santrallerimiz 
var. Goldman Sachs olarak orta vadede yenilenebilir enerji alanında yatırım fırsatları olduğunu 
görüyoruz.

ED PARKER:
Türkiye’nin yakın çevresinde özellikle Doğu Akdeniz’de büyük doğalgaz kaynakları var. Ancak, 
mevcut uluslararası ilişkilerde bir değişiklik olmadığı sürece bu kaynakların çıkartılması pek 
mümkün gözükmüyor. 

SORU:
Merhaba, tüm katılımcılara sormak istiyorum. Bir sonraki finansal krizin ne olacağını, hangi fak-
törün bunu tetikleyeceğini merak ediyorum. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
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ROBIN BROOKS:
Bu kolay bir soru. Son birkaç ayı düşündüğümüzde portföy yöneticileri arasında en fazla sorulan 
soru ABD’nin resesyona girip girmeyeceği, buna bağlı olarak dünyanın da durgunluğa girip gir-
meyeceğiydi. Bu neden önemli. Çünkü ABD 10 yıllık hazine tahvil verimi %1,70 ile tarihsel düşük 
seviyeye gerilemişti. Genellikle çoğu model bu fiyattan hazine tahvili almayı etkin bulmaz, an-
cak ekonomi resesyona gidiyorsa tahvil fiyatı daha da artabilir. ABD ekonomisi çok uzun süredir 
toparlanıyor. İnsanlar bunun için gerçekten endişeli. ABD ekonomisi pek çok ekonomiye kıyasla 
hala oldukça sağlıklı görünüyor. Dünyada olan biteni tahmin etmenin güç olduğu bir dönemde 
olduğumuzu düşünüyorum. Devletler arasındaki ilişkiler artık o kadar güçlü değil. NATO içinde 
gerginlikler var. ABD ve Çin arasında çeşitli belirsizlikler var. Ağustos 2018’de Türkiye ile ABD 
arasında Papaz Brunson olayı nedeniyle yaşanan yaptırımlar bu öngörülemezliği gösteriyor. Tür-
kiye’nin karşılayabileceği cari açığın GSYH’ye oranı eskiden %3-4 ise bugünlerde belki de %2 
olduğunu düşünüyorum. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler nedeniyle gelişen piyasaların 
daha da ihtiyatlı olması gerekiyor.

ED PARKER:
Ekonomistler bir sonraki ekonomik krizin nereden geleceğini tahmin edemiyorlar. Potansiyel 
riskleri düşündüğümüzde ABD ve Çin arasındaki gelişmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bu gerginliğin sadece ticaret tarifeleriyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. İki ülke arasındaki 
rekabet, teknoloji, ekonomik, askeri ve politik güçle ilgili. Bu rekabetin ticaret anlaşması sağlan-
masıyla yakın zamanda ortadan kalkmayacağını değerlendiriyorum. Bu dönemde merkez banka-
larının güvenilirliğini ekonomik istikrar için önemli buluyorum. Bu güvenilirliği zedelemeye başla-
dığınızda, o zaman çok tehlikeli bölgelere girdiğinizi düşünüyorum. 

ZEYNEP YENEL:
Panelistlerin ifade ettiği konuları tekrar etmemek için Türkiye ile ilişkilendireceğim. 
Türkiye’ye olan yatırım ilgisi, hem küresel dinamiklerden hem de Türkiye ekonomisi ve siyase-
tinden etkileniyor. Türkiye’nin son iki yılda makro perspektif, yüksek enflasyon ve kur oynaklığı 
açısından şanslı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca siyasi açıdan da göreli olarak rahat bir dönemde 
olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye’ye yatırım talebi olduğunu görüyoruz. Geçen hafta 2.5 milyar 
dolar tutarında 2014’ten bu yana olan en büyük döviz cinsi tahvil ihracı yapıldı. Dünya genelinde 
düşük faiz ortamı ve düşük petrol fiyatları buna yardımcı oluyor.

MARK HOWARTH:
Türk Lirası’nın son zamanlarda oynak olduğunu konuştuk. Şu anda makul bir seviyede miyiz? 
Gelecek dönemde hatırı sayılır bir hareket beklenmeli mi?

ZEYNEP YENEL:
Türk Lirası, para politikasının ve doğru iletişimin sonucunda her iki yönde de hızlı bir şekilde 
hareket edebilir. Para politikası proaktif olarak yönetildiği ve anlaşılır bir şekilde yatırımcıyla ile-
tişim sürdürüldüğü sürece Türk Lirası’nın muhtemelen iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum. 
Bu seviyede sürdürülebilir olduğunu da düşünüyoruz. Kurun stabil kalması, enflasyonun da %10 
civarında kalmasını sağlayabilir.
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ED PARKER:
Gerçekten ben de benzer bir noktaya değinecektim. Türk Lirası’nın mevcut seviyesine baktığımız-
da reel efektif döviz kuru açısından yüksek olmadığını söyleyebilirim. Ancak, ilerleyen dönemin 
para politikasına bağlı olduğunu düşünüyorum. Yüksek enflasyon zaman içerisinde TL’nin hafif-
çe değer kaybetmesine neden olurken, yüksek ve oynaklığı yüksek enflasyon hem faizleri, hem 
döviz kurunu şiddetle etkileyebilir. Bu durumda TL cinsinden varlıklara yatırım yapmak daha az 
çekici hale gelebilir. Para politikasının güvenilirliği bizin için Türkiye’de odaklandığımız son derece 
önemli bir konudur.

ROBIN BROOKS:
Türk Lirası hakkında düşünmek için çok zaman harcadım. Modellerimiz TL için adil değerin 5.50 
dolar olduğunu gösteriyor. Gerçeğe uygun değer modeli bir tahmin değil, sadece bir denge de-
ğerini kapsıyor. Türk lirası gerçeğe uygun değer modeli civarında hareket ediyor. Uzun süredir 
5.50 aldında olduğunu görmedim, bu yüzden yukarıda olmalı. Türkiye’de yerel seçimlerden önce 
büyük kredi teşvikleri yapıldı. Bu yüzden riskler Lira için denge değerinden kademeli olarak daha 
yüksek. Enflasyonun diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olması da bunda bir etken. Gelecek yıl 
sonunda Dolar/TL’nin 6.30 civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak bu benim tahminim değil. Şu 
anda 5.50’ye yakın bir yerde hala umutluyum.

SORU:
Merhaba Çin ilişkileri hakkında soru sormak istiyorum. Bahsettiğiniz gibi Amerikan ve Çin ticaret 
savaşı oldu. Hong Kong’da bazı sorunlar yaşandı, direnişler artıyor ve bazıları Dünya ekonomi-
sinde Çin’in ABD’nin yerini alacağını iddia ediyor. Ve Çin büyümesi zaman içinde yavaşlıyor. Size 
Çin’de neler olacağını, Çin’in batı ilişkilerini, bunların geleceğe ve finansmana etkilerini sormak 
isterim?

MARK HOWARTH:
Bence bu biraz panelin kapsamı dışında. Ticaret, tarifeler ve ticaret tarifeleri ile ilgili konular hak-
kında konuştuk. Hızlı bir şekilde açıklamak isteyen var mı, yoksa sadece başka bir soru alacağım.

ROBIN BROOKS:
Soruyu biraz daha geniş bir bağlamda cevaplayayım. Türkiye’de geleceğin ithalat ve tüketimde de-
ğil ihracatta olduğunu düşünüyorum. Çin ve ABD arasında ticaret gerginlikleri yaşanıyor. Washin-
gton’daki IMF’deki temel tartışmalardan biri de bu. Başkan, Türk Lirası’nın gerçek anlamda bile 
çok düştüğünü söyledi. Dolayısıyla Türkiye ihracatın oldukça fazla büyüdüğü yerlerden biri. 2013 
yılından bu yana hacim bazında %25 artmıştır. Türkiye’deki iş çevresi kendilerini hangi pazar için 
konumlandırdıklarını düşünmek zorundalar ve belki de Afrika şu anda Asya’dan daha iyi.

ZEYNEP YENEL:
Çin ile ABD arasındaki gerginlikler arttıkça, Çin’in ABD’ye hatta Batı Avrupa’ya yaptığı yatırımda bir 
duraklama olduğunu görüyoruz. 2010’ların başında Çinli şirketler ABD ve Batı Avrupa’da çok sayıda 
şirket satin aldı. Çin’in ABD ve Batı Avrupa’da şirket satin alma iştahının azaldığını bu iştahın farklı 
ülkelere kayacağını düşünüyorum. Ve bence Türkiye de bu eğilimden faydalandı. 2018’in başından 
itibaren Türkiye’ye yönelen 10 milyar dolar değerindeki satin alma ve birleşme aktivitesinin önem-
li bir kısmının Türk şirketlerini satin alan Çinli şirketlerden geldiğini görüyoruz. Örneğin Alibaba, 
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Trendyol’a 700 milyon doların üzerinde yatırım yaptı, bazı limanları, altyapı varlıklarını satin aldılar. 
Çin’in ABD ve Batı Avrupa ile ilişkilerinin Türkiye’yi etkileyecek bir yönü olduğunu düşünüyorum. 
Ayrıca, Bank of China ve ICBC gibi bankaların Türkiye’ye daha büyük bilanço ayırdığını da görüyoruz. 

SORU:
Altın hakkında bir soru sormak istiyorum. Şaşırtıcı olan şimdi, bugün aşağı iniyor. Ama 1900 do-
lardan geliyor. Önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 10.000 dolar olacak. Bu konuda ne düşünüyor-
sunuz? İkincisi size Çin’in bir kuşak bir yol projesi hakkında bir soru sormak istiyorum. Türkiye’yi 
diğer ülkelerden daha fazla etkiledi. Bir tren Çin’den Avrupa’ya 12 günde gelecektir.  KOBİ’lerimizi 
Çin’den nasıl koruyabiliriz? 

MARK HOWARTH:
Altın sorusunu cevaplamaktan kaçınacağım. Türkiye’de büyüyen KOBİ’lerin yabancı yatırımcılar 
için çekici olduğunu düşünüyorum. Özellikle başlangıç aşamasındaki şirketlere yatırım yapmak 
yabancı yatırımcılar için çekici olabilir. Burada hangi alanları geliştirmeliyiz?

ZEYNEP YENEL:
Serbest piyasanın ve yatırım yapanları her zaman destekliyorum. Türkiye’ye gelen yabancı yatırım 
Çin, ABD veya Afrika’dan gelse de olumlu olduğunu düşünüyorum. Türkiye çok güçlü temelleri 
olan büyüyen bir ekonomi. Ancak, büyümeyi kendi kaynaklarıyla finanse etmesi mümkün olma-
dığı için dış finansmana ihtiyacı var. Her türlü doğrudan yatırımın, orta ve uzun vadede Türkiye’ye 
kesinlikle fayda sağlayacağını düşünüyorum.

MARK HOWARTH:
Ed, konu hakkında ne düşünürsün?

ED PARKER:
Türkiye’de yeni ekonomik programla birlikte iyileştirilmeye çalışan bazı alanlar var. Bu alanlar, 
iflas prosedürleri, emeklilik sistemi ve kıdem tazminatı ile ilgilim yapısal konular. Bu alanların 
iyileştiriliyor olmasını ekonomi ve yatırım ortamı açısından olumlu buluyorum. İçinde bulunduğu-
muz dönemde 2023 yılına kadar yeni bir seçim olmayışını, planlanan reformların başarıya ulaştı-
rılması için harika bir fırsat olarak görüyorum. Son üç yılda Türkiye’nin Dünya Bankası tarafından 
yayınlanan yönetişim endeksinde Nikaragua ve El Salvardor’un ardından en fazla düşüş gösteren 
ülke olduğunu görüyoruz. Türkiye bunu tersine çevirmeyi başarabilirse, uluslararası yatırımcılar 
açısından daha cazip olabilir.

MARK HOWARTH:
Kapatmadan önce bir anket daha yapmak istiyorum. Sorum şu. Türkiye’nin yatırım açısından çe-
kiciliğini artmak için en çok hangi alanlara yoğunlaşması gerekiyor. Yabancı yatırımcıları cezbet-
meye yönelik adımlar atmak, yerel sermaye piyasasını geliştirmek ve daha fazla yerel yatırımcıyı 
sermaye piyasasına çekmek, uzmanlığı artırmak ve küresel politikaları etkilemek. İzleyici küresel 
politikayı etkileme düzeyimizin artırılmasını en iyi seçenek olarak görüyor sizler ne dersiniz?

ROBIN BROOKS:
Eğer Türkiye küresel politikayı yönlendirebilirse bu harika olur, yardıma ihtiyacımız var.
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ED PARKER:
Yerel yatırım ortamını destekleyecek politikalara odaklanırsanız, bunun yabancı yatırımcıları da 
çekeceğini düşünüyorum.

ZEYNEP YENEL:
İzleyiciye verdiğiniz 4 seçeneği düşünüyorum. Çok sayıda kişi yabancı yatırımcıları çekmeye yö-
nelik adımlar atılması gerektiğini düşünürken, çok az sayıda kişi yerel sermaye piyasasını geliş-
tirmeyi düşünüyor. Aslında ikisinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Hem yabancı yatırımlara 
hem de uluslararası sermaye piyasalarına erişen Türk şirketlerine ihtiyacımız var. Aynı zamanda 
güçlü bir yerel sermaye piaysasına ihtiyacımız var ki, şu anda ekonomimize kıyasla oldukça küçük 
olduğunu düşünüyorum.

MARK HOWARTH:
Tüm konu başlıkları ve Türkiye’nin çekici bir yatırım fırsatı olduğuna dikkat çeken katkılarınız için 
çok teşekkür ederim.
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HÜSEYİN MELİH AKOSMAN:
Günaydın, değerli katılımcılar, panelimize hoş geldiniz. Bana bu panelin moderatörlüğü teklif edil-
diğinde, ilk olarak panelin adına baktım, dönüşümün üç atlısı. Sizlerin de muhtemelen aklına gel-
miş olabileceği gibi, kendi kendime dedim ki bu mahşerin dört atlısı değil miydi? Ondan sonra da 
biraz genel kültürümle sınırlı olan konuyu araştırmak istedim. Bildiğiniz gibi aslında Hıristiyanlık 
inancına göre mahşerin dört atlısı mahşer zamanında gelecek olan dört değişik renkli atlıyı temsil 
ediyor. Ama internette biraz daha araştırma yaptığım zaman gördüm ki bu kavram, birçok mitolo-
jilerde, Hint, Mısır, Yunan, Maya hatta Türk mitolojilerinde de yer bulmuş ve kimi kültürlere göre 
dört ana element olan toprak, ateş, su, havayı temsil ediyor. Kimi kültürlere göre kuzey, güney, 
doğu, batı olmak üzere ana yönleri temsil ediyor. Kimi kültüre göre gökyüzünü ayakta tutan dört 
sütunu temsil ediyor ve bazı kaynaklar da bu konuyu dünyanın, doğanın, insanların ihtiyaçlarını 
dengeleyen simgeler olarak da belirliyor. Şimdi panel içerik komitemiz bu dört atlıyı biraz iskon-
tolayarak dönüşümün üç atlısı şekline getirmiş durumda ama bence gayet de iyi yapmışlar. Çünkü 
bugün mevcut olan finansal sistemimize daha da işlevsellik kazandırmak üzere konularımızın baş 
aktörleri burada ve değişen ihtiyaçların karşılanması adına üç farklı dönüşümün habercileri ile 
uzun uzun sohbet etme imkanına sahip olacağız. 

Sizlerle daha önce mutabık kaldığımız üzere dilerseniz panelimizi iki tur halinde yapalım ve ilk 
turda sizlerden temsil ettiğiniz kurumları biraz detaylı bir şekilde anlatmanızı rica edelim. Sayın 
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Başkanım, kalkınma ajanslarını bize tarif edebilir misiniz, kalkınma ajansları ne tür faaliyetler 
yapar, temel çalışma alanları nedir ve bunun yanı sıra ülkemizde de bu kalkınma ajanslarının ku-
rulmasıyla birlikte bölgesel kalkınma politikaları çok önemli bir hal aldı ve tartışılır oldu. Ulusal 
kalkınma açısından da ülkemizde bölgesel kalkınma neyi ifade ediyor?

AHMET ŞİMŞEK:
Çok teşekkürler Sayın Başkan. Öncelikle katılımcılara burada bulundukları için teşekkür ederim. 
İkinci sorudan başlayarak dilerseniz birinci soruya doğru ilerleyeyim. Aslında bölgesel kalkınma-
nın ulusal kalkınma açısından önemi ya da yerini şu şekilde tarif edebiliriz; bölgesel kalkınma 
ulusal kalkınma gibi çok sektörlü, çok boyutlu, birçok sektörü ilgilendiren bir alan, dolayısıyla 
çok taraflı bir sektör diyebiliriz. Ulusal kalkınmadan farklılaştığı nokta, bölgesel kalkınmanın la-
boratuvarının bir lokasyon, mekân, şehir, bölge, kır ya da alan olması. Ancak ulusal kalkınma için 
söyleyeceğimiz birçok şeyi bölgesel kalkınma açısından söylemek de söz konusu. Konuyu biraz 
daha derinleştirmek açısından Türkiye’deki durumu anlatacak olursak, en ileri bölgemiz İstanbul, 
gayrisafi yurtiçi hasıladan yüzde 30’un üzerinde bir pay alıyor ve 17 bin dolarlık bir gelire sahip. 
En geri kalmış bölgemiz Hakkâri ise kişi başı gelir bakımından 4 bin dolar civarında bir gayrisafi 
yurtiçi hasılaya sahip. Yaklaşık 4,4 gibi bir gelişmişlik farkı var. Diğer yandan İstanbul tek başına 
gelirin yüzde 30’unu alıyor ve yüzde 70’lik pay ise diğer 80 ilde paylaşılıyor. Türkiye’nin ortalama 
yıllık reel büyüme hızına baktığımızda, son 10 yılda yüzde 5’lerde bir büyüme var. Bunun bazı 
bölgelerde yüzde 8-9’lara kadar çıktığını, bazı bölgelerde ise ortalamanın altında kaldığını görü-
yoruz. Dolayısıyla yükselen şehirler, bölgeler var biraz da çöküntü alanı diyebileceğimiz yerleşim-
ler var. Dolayısıyla gelirin adil dağılımından, refahın dengeli dağılımından bahsediyorsak, bu gelir 
farkının da kapatılması, yakınlaştırılması gerekiyor.

Diğer yandan örneğin ülkemizde göçe bakılınca, yine son 10 yılda binde 11’lik bir nüfus artışı oldu. 
Bunun bazı bölgelerde eksi yönlü olduğunu görüyoruz. Özellikle gelir dağılımının düşük olduğu 
yerlerde göç eden bir kesim var. Yaşlanan kırsal alan ya da hayalet köyler dediğimiz yapılar ortaya 
çıktı. Dolayısıyla buralarda neler oluyor, bu yerleşimlerin analizi, anlamlandırılması, bölgesel kal-
kınması önem arz ediyor. Diğer yandan kamu hizmetlerinin eşit dengeli bir şekilde vatandaşa su-
nulması açısından, eğitim, sağlık, tüm sektörler açısından bu bölgelerin analiz edilmesi gerekiyor. 
Yine başka bir çarpıcı örnek verecek olursak, işsizlik rakamlarında örneğin yüzde 25 düzeylerine 
kadar işsizlik olan şehirlerimiz, bölgelerimiz var. Her 4 vatandaştan birinin işsiz olduğunu gö-
rüyoruz. İstihdama katılım, işgücüne katılım, kadınların, gençlerin, dezavantajlıların katılımı gibi 
konular gündeme geldiğinde aslında çok dengeli olmayan bir coğrafyayla karşı karşıyayız. 

Bölgesel kalkınma aslında ülkenin daha dengeli, homojen bir yapıya kavuşturulması için bir çaba-
lar bütünü. Ülkemizde de bölgesel kalkınma politikaları geçmişten bu yana kamunun araçlarıyla 
desteklenmiş durumda. Özellikle kalkınmada öncelikli yöreler politikası, organize sanayi bölge-
leri, teknoloji geliştirme bölgeleri ya da yatırımcılar açısından teşvik uygulamaları gibi veya bölge 
planlama gibi birçok mekanizma, politika aracı geliştirildi. Bunların önemli bir katkısının olduğu 
bir gerçek fakat uzun zamandır, birinci kalkınma planlarından itibaren tartışılan bir konu var ki 
bölgesel kalkınmanın yerelde kurumsal yapısının eksikliği konusu gündemdeydi. Bu boşluğu dol-
durmak, bu kurumsal yapıyı inşa etmek açısından kalkınma ajansları ortaya çıktı. 2006, 2009 ve 
2010 yıllarında bölgelerin imkân ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve bölgelerin üstünlüklerini 
daha bir üst basamağa çıkartmak adına kamu girişimi olarak kalkınma ajansları kuruldu. Aslında 
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kalkınma ajansları kamu disiplini içerisinde çıkmış fakat kendisine farklı bir konum almış bir 
yapı. Diğer kurumlardan ayrı olarak kendine ait özel bir mevzuatı olan, sui generis dediğimiz 
kamudan sıyrılmış, nevi şahsına münhasır kurumlar. Daha çevik, hızlı karar alabilen, sorunları 
hızlı tespit edip müdahale araçları geliştiren bir yapı. Bu esnek ve dinamik yapı da aslında bir 
yönetişim mekanizmasıyla işletilir hale gelmiş durumda. Yapılarını incelediğimizde yönetim kuru-
lu, kalkınma kurulu gibi yapılar, şehir yönetimleri diyebileceğimiz valilikler, belediyeler, ticaret ve 
sanayi odası gibi kurumları da karar mekanizmasına dahil eden bir yapı. Bu aslında temel amaç, 
yerelde bir kalkınma gündemi oluşturan kuruluş ortaya çıkarmaktı çünkü her ne kadar bele-
diyeler kentsel hizmetlerin ve mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanmasında birtakım görevler 
üstlenmiş olsa da uzun zamandır Türkiye’de kalkınma gündemini yerelde tartışan bir kurumun 
eksikliği söz konusuydu. Kalkınma ajansları da işte bu eksikliği gidermek üzere kurulmuş yapılar. 
Gelir modeli, destek araçları tamamen yeni tanımlanmış, aslında bölgelerde fırsat eşitliği sunan 
bir kurum olarak varlık gösteriyor diyebilirim. İkinci turda dilerseniz biraz daha detaylandırırım.

HÜSEYİN MELİH AKOSMAN:
Teşekkür ederiz. İbrahim Bey, sizle devam edelim. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aslında 
çok köklü bir banka, 1975 yılında kurulmuş, 44 yıllık bir geçmişi var ancak 2018 yılında önemli bir 
dönüşüme imza atmış, tabii öncesinde de bankanın birçok kilometre taşı var ama 2018 yılı önemli 
bir dönüşüm yılı olmuş. Faaliyet alanlarına yatırım bankacılığını ilave etmiş, merkezi Ankara’dan 
İstanbul’a getirmiş durumdasınız. Siz ve ekibiniz iş başı yapmış durumda. Bize bankanın faaliyet 
alanlarıyla ilgili bilgi verebilir misiniz lütfen?

İBRAHİM ÖZTOP:
Öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bankamızı 45 yıllık yeni bir banka 
olarak tanımlıyoruz. Yeni bir banka çünkü kalkınma bankacılığını uzun yıllardan beri yapmış ban-
kaya geçen yıl Ekim ayında kanunumuzun değişmesiyle birlikte yatırım bankacılığı fonksiyonunu 
ekledik. Buna ilaveten diğer tüm gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankalarına benzer bir yapıda 
kanunla sermaye finansmanı tarafında da Türkiye Kalkınma Fonu adı altında bir tüzel kişilik oluş-
turduk. İşkolumuz üç sacayağından oluşuyor. Birincisi proje finansmanı ve kalkınma bankacılığı, 
ikincisi yatırım bankacılığı, üçüncüsü ise sermaye finansmanı yapmak üzere Türkiye Kalkınma 
Fonu. Bankanın işlevselliği bu şekilde değişti. Buna ilaveten, bankayı 10 Haziran’da İstanbul’a taşı-
dık. Geçmişte özellikle çalışanlar açısından diğer kamu bankalarının bir dönüşüm süreci olmuştu, 
bizde ise yapılmamıştı, kanunla birlikte bunu da yapmış olduk. Transformasyon dediğimiz dönü-
şüm, fiilen İstanbul’a taşınmayla başladı. Sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda ül-
kenin özellikle 11. Kalkınma Planı çerçevesinde, şirketlerimizi, yatırımcılarımızı gerek finans-
man anlamında gerek danışmanlık anlamında desteklemek üzere yapılandık. Bunun üzerine 
planlamış olduğumuz yeni ürünlerle ilgili gerek yatırım bankacılığı tarafında gerek kalkınma fonu 
tarafında gerek kalkınma bankacılığı tarafında yeni bir düzenlememiz olacak. Çünkü nihayetinde 
finansmana ihtiyaç duyan bir ülkeyiz, bu kapsamda ülkenin kalkınması için var gücümüzle, geç-
mişte olduğu gibi İstanbul’da çalışmaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlılık dediğimiz zaman, bunlar sonuçta ülkemizin refa-
hı için, vatandaşlarımızın refahı için olan yatırımları finanse etmek. Girişimcilerden tutun da 
yatırımcıları bu şekilde girişimcilikten başlayarak gelişmiş olan bütün finansal enstrümanlar, 
sermaye piyasası enstrümanlarıyla desteklemek üzere yapılandık. Yüzde 99’u Hazine ve Maliye 
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Bakanlığına ait olan bir kurum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dolayısıyla sizlerin bankası, 
hepinizin hissedar olmuş olduğu bir banka. O açıdan açıkçası bizim için dönüşüm fiilen başladı, 
bilahare detayları tekrar konuşabiliriz.

HÜSEYİN MELİH AKOSMAN:
Hayırlı olsun. Şimdi Ali Bey, aslında Ahmet Bey ve İbrahim Bey gücenmesinler ama size kendi-
mi daha yakın hissediyorum. İki sebepten dolayı. Biri, temsil ettiğim kurum Denizbank ve De-
nizbank’ın tarıma yapmış olduğu katkı herhalde tüm salondakiler tarafından biliniyordur. Banka 
olarak Ziraat Bankası ile birlikte ülkenin dört bir yanında hizmet vermeye gayret ediyoruz ve daha 
önümüzdeki uzun yıllar boyunca da en önemli misyonlarımızdan biri bu olacak. Bunun haricinde, 
yurtdışında biraz deneyim kazandıktan sonra 2004 yılında Türkiye’ye geldiğimde aracı kurum yö-
neticisi olarak başladım. Aslında Türkiye’deki kariyerim İzmir’de kurulan ilk Vadeli İşlem ve Opsi-
yon Borsası ile başladı ve o günü hiç unutmam. 4 Şubat 2005 tarihinde bizzat orada olarak kurum 
olarak da pamuk kontratlarında işlem yapan bir taraf olduk. Ondan sonra da yıllar boyunca pamuk 
ve buğday konularında o borsada bu kontratların alım satımını geliştirmek üzere de çok çaba sarf 
ettik. Ancak oyunculardan biri olan üreticiler, karşımıza hep şu bahaneyle geldiler, aslında doğru 
da tabii; dediler ki bunlar sonuçta fiziken teslim edilmiyor borsada, nakdi uzlaşma var. Aslında 
biz üreticiler olarak borsadan aldığımız senetleri götürüp karşılığında malımızı vermeliyiz ya da 
karşılığında mal alabilmeliyiz, bunu sağlamadığınız sürece, lisanslı depoculuk gelişmediği süre-
ce, ürün senetleri gelişmediği sürece burada oyuncu olmayız dediler. Hakikaten üzerinden 15 yıl 
geçti, İstanbul’a taşıdık ve ismini Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) olarak da değiştirdik. 
Aslında halen sadece endeks, döviz ve biraz da altın işlemi gören bir borsa halinde, maalesef hâlâ 
emtiaları geliştiremedik. Bu anlamda tabii TÜRİB çok önemli bir rol oynuyor. Biraz TÜRİB’i anlatır 
mısınız lütfen?

ALİ KIRALİ:
Melih Bey, önce kısa tarihimizle başlayalım. 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla resmî olarak 
kuruldu ama ilk işe alınan Genel Müdür olarak benim, Mart ayında başladım. Mayıs ayında da 10 
kişiden oluşan çekirdek kadromuzu oluşturduk. Normalde çok iddialı, övünen bir karakterim yok-
tur ama takım adına ve kurucu yönetim kurulumuz adına şununla övüneceğim, herhalde dünyada 
en kısa sürede ekip oluşturup gongu çalan borsayız, ikisinin arasında sadece üç ay var. Gerçekten 
çok özverili bir çalışmayla, gece gündüz, hafta sonu, bayram tatili demeden ve bütün paydaşımız 
olan kurumların, az sonra ismini zikredeceğim ortaklarımızın, kurucu yönetim kurulumuzun ger-
çekten büyük desteğiyle, önümüzü açmasıyla, üç ay gibi kısa bir sürede başardık. 26 Temmuz’da 
da ilk işlemlere başladık. Oldukça da başarılı bir başlangıç oldu, ilk 4 ayımızda geçen yıl aynı dö-
neme göre Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlem hacmini yüzde 200’e yakın artırmış durumdayız. 
Ortaklarımız kimler? Yüzde 51’i TOBB camiasına, bunun yüzde 36’sı 53 ticaret borsasına, yüzde 
15’i de TOBB’un kendisine ait, bunların çatı kurumu, yani hâkim ortağımız aslında bazı kamusal 
imtiyazları olan bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Diğer ortakları-
mız iş yaparken paydaşımız olan kurumlar. Ortaklığımız aslında çok güzel düşünülmüş ve dizayn 
edilmiş bir model. Borsa İstanbul grubu, yüzde 15 Borsa İstanbul’un kendisi, yüzde 5’er MKK ve 
Takasbank, yüzde 15 de Toprak Mahsulleri Ofisi, onlara da piyasamızın Merkez Bankası diyebiliriz. 
Çünkü hem mal hem likidite sağlama adına piyasamızda gerçekten Merkez Bankasının görevini 
görüyorlar. Yüzde 3’er de kamu bankalarımız var ortaklarımız olarak. Ayrıca yönetim kurulumuz-
da da bunlara ek olarak Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun temsilcileri bulunuyor. 
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB)’de neler işlem görüyor; TÜRİB’de Elektronik Ürün Se-
netleri işlem görüyor. Elektronik Ürün Senedi nedir? Lisanslı depo dediğimiz, Ticaret Bakanlığı 
tarafından denetlenen ve düzenlenen, son derece modern ve gerçekten pahalı yatırımlar olan, 
bunları kurmak için ortalama 30-40 milyon lira civarında yatırım gerekiyor. Son teknolojinin kulla-
nıldığı, girenin çıkanın Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından ISIN oluşturulmak suretiyle, Elektronik 
Ürün Senedi oluşturulmak suretiyle malı koyanın hesabına virmanlanan depolar, lisanslı depo-
lar. Buradaki malları temsil eden ELÜS’ler TÜRİB’de işlem görüyor. Genelde doğru bilinen genel 
bir yanlışı burada düzeltmek istiyorum. Belki televizyonda görüyorsunuzdur, bir seans salonunda 
ürünler geliyor, eksperler bakıyor fiyat veriyor, bunun TÜRİB ile ilgisi yok. Bizimki NASDAQ modeli 
ve işlem gören şey, fiziki ürün değil, jargonumuzda buna A piyasası diyoruz. Bunlar hâlâ Ticaret 
Borsaları tarafından yapılıyor. Böyle piyasalar var, fiziken ürünlerin işlem gördüğü ancak TÜRİB 
değil. TÜRİB’de Elektronik Ürün Senetleri işlem görüyor ve fiziki bir işlem salonumuz yok. 

Borsamızda hangi varlıklara dayanan Elektronik Ürün Senetleri işlem görüyor? 13 varlığa dayanı-
yor, burada da yine doğru bilinen bir yanlış var genelde; ne zaman TÜRİB’i kurduk işlemler başladı 
desem şöyle tepkiler alıyorum, evet bu domates biber fiyatlarına da bir müdahale gerekiyordu, çok 
iyi oldu kuruldunuz. Yaş meyve sebzeyle hiçbir ilgimiz yok çünkü bu lisanslı depolarda en az 6 ay 
depolanabilen ürünler depolanıyor ve işlem görenler de bunlar üzerine çıkarılan Elektronik 
Ürün Senetleri. En çok işlem gören dört ürün nedir; buğday, arpa, mısır ve fındık ancak zeyti-
ne kadar uzanan 13 ürün gamımız var. Bunlarda da daha az miktarlarda olsa da işlem geçiyor. 
Bakanlıktan en son süt ve süt tozu depolamasına ilişkin bir düzenleme geldi, bunun da depo-
su yakında kurulacak. Lisanslı depoların camiamızda yeri enteresan, sermaye piyasası tarafına 
projekte edersek aslında bunlar aracı kurumların kurumsal finansman departmanları gibi, mal 
getiren üreticiler için ELÜS ihraç ediyorlar. MKK ile birlikte ISIN’ları yaratarak depolarındaki mal-
lara iliştiriyorlar (attach ediyorlar). O yüzden lisanslı depolar enteresan bir yapı. Çok ciddi yatırım 
gerektiren ve bakanlık tarafından çok sıkı şekilde denetlenen bir yapı. Toplam hacimleri 4,5 milyon 
tona ulaştı bu depoların. Türkiye’nin genel hububat rekoltesiyle kıyaslarsak, 35 milyon ton ci-
varında, lisans almış 14 milyon tona yakın da depo var. Yani yakın gelecekte aslında Türkiye’deki 
bütün hububat tahıl rekoltesinin yarısını bu lisanslı depolara depolayabilecek hale geleceğiz.

Seanslarımız her gün 10.00-12.00 arası, işlemler şu anda aracısız yapılıyor, aracı kurumların ku-
rulma aşamasındayız, çok kısa bir sürede 45 bin yatırımcıyı kaydettik, bu da büyük bir başarı. 
Ticaret borsalarımızın desteğiyle bu 45 bin yatırımcı işlem yapıyor, Türkiye’nin her yerinden alıcılar 
ve satıcılar var. TÜRİB’de işlem yapmak için neye ihtiyacınız var, iki şeye; “bir takas saklamacıda 
bir yatırım hesabı”, “mal ve paranın varlığını kontrol (check) ettiğimiz, 11 kurumla doğrudan web 
servis bağlantısı” var. Bir de bize kaydolmanız gerekiyor, bunu da herhangi bir ticaret borsasına 
giderek öyle bankalardaki gibi iki parmak kalınlığında doküman imzalatmıyoruz, çok daha basit 
formlar doldurarak bu iki şeyi yaptıktan sonra, bugün bu işlemleri yaparsanız, yarın borsamızda 
ELÜS’leri alıp satmaya başlayabiliyorsunuz. TURİB’in yarattığı dönüşüm ile ilgili olarak isterseniz 
ikinci kısımda biraz daha bilgi vereceğim.

HÜSEYİN MELİH AKOSMAN:
Çok teşekkürler. Ahmet Bey, kalkınma ajanslarının kuruluşu üzerinden 10 yıl geçti ve ikinci 10 
yılda kalkınma ajansları nasıl bir dönüşüm içerisinde olacak, bunu rica edelim sizden ve bunun 
yanı sıra son kalkınma planında da bu fonların fonu, özel sermaye fonları, girişim sermayesi gibi 
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uygulamaların başlatılacağı ifade edildi. Kalkınma ajanslarının da bölgesel girişim sermayesi mo-
deli uygulayacağı, bir politika önerisi olarak da yer aldı. Devlet, kamu neden girişim sermayesi 
alanında varlık göstermek istiyor ve bölgesel girişim sermayesini nasıl uygulayacaksınız?

AHMET ŞİMŞEK:
Teşekkürler Sayın Başkanım. Öncelikle birtakım kalkınma ajanslarına dair ilave bilgiler paylaş-
mak istiyorum. 10. Yılını doldurmuş ajanslar, bugüne kadar 70 binin üzerinde proje başvurusu 
aldı ve 20 bin projeyle destek sözleşmesi imzalandı. İşin finansal destek tarafında bu yapılar 
2019 fiyatlarıyla 7,4 milyarlık eş finansmanla birlikte 12,7 milyarlık bir kaynağı bölgelerde 
harekete geçirdi. Bununla birlikte kalkınma ajansları bölgelerinde danışılan kurumlar haline 
geldi. Bir think-tank gibi, üniversite gibi bilgi, doküman, belge üreten kurumlar haline geldi. 
Herhangi bir sektörde, herhangi bir konuda bölgelerine dair analizler yapan ve bunun sorunlarına 
müdahale araçları geliştiren yapılar halinde. Herhangi bir web taramasında muhakkak karşınıza 
bir kalkınma ajansı dokümanıyla karşılaşırsınız ki bu da aslında karar destek mekanizmalarını 
beslemesi açısından önemli bir gelişme, ajanslar bir eksikliği tamamlamış oldu. Diğer yandan, 
her ilde kalkınma ajanslarına bağlı yatırım destek ofisleri var. Bunlar, yatırımcıların iş ve işlemle-
rini tek elden yürüttükleri, yatırım öncesi, yatırım sürecinde ya da yatırım sonrasında girişimcile-
rin yatırımcıların karşılaştıkları sorunları çözen, onlara kolaylaştırıcılık yapan yapılar. Bir yatırım-
cıya yatırım yapmak istediği alanda arsa tahsisi artı uygun arazi bulması, izin ruhsat işlemlerinin 
tek elden yürütülmesi gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Bu araçlar vasıtasıyla 
yerli yabancı birçok yatırımcı da bölgelere kazandırılmış oldu. Bu da aslında görünmeyen ama 
önemli bir etki olarak karşımızda.

Açıkçası ikinci on yılda önemli değişiklikler, kurgular düşünüyoruz. Öncelikle kamu disiplini içe-
risinde olmayan ajanslarda program yönetimi yaklaşımına geçeceğiz. Kaynakların daha etkili, 
verimli kullanılması açısından bölgelerin öne çıkan sektörlerinde ilgili yerel paydaşları da süre-
ce dahil ederek onların da finansman paylaşımını sağlayarak daha odaklı destek mekanizmala-
rı yürütmek istiyoruz. Bunları sonuç odaklı programlar dediğimiz araçlarla ve bir yönetim planı 
dahilinde yürütme hedefimiz var. Diğer yandan bugüne kadar desteklediğimiz projeler daha çok 
kapasite artırımı, bir ürün varsa o ürüne inovasyon dahil etme ya da ürün gamını genişletme gibi 
fiziki ihtiyaçları gideren ancak proje olan konulardı. Yeni dönemde işletmelerin, kurumların dün-
yasında olmayan ancak soft bir destek olarak tanımlayacağımız yönetim danışmanlığı alanında 
destek araçlarımıza yedirmek istiyoruz. Örneğin Türkiye KOBİ dünyasında aile işletmelerinin 
olduğu kurumsal yapılar söz konusu. Türkiye’de üçüncü nesil şirketler yok, ikinci nesilde kal-
mış. Bu şirketlerimizi daha kurumsallaştırmak, parçalanmalarına engel olmak adına işletme 
anayasaları ya da üretimde verimliliği sağlamak adına yalın üretim, halka arz, endüstriyel 
simbiyoz gibi, dijital dönüşüm gibi aslında patronların tanımadığı ya da maliyet unsuru olarak 
gördüğü alanlarda desteklerimizi biraz daha odaklandıracağız. Bu bölgelerde işletmelerin ku-
rumsallaşması adına, yönetim yaklaşımlarının değiştirilmesi adına önemli bir değişiklik olarak 
değerlendiriyorum. 

İkinci bir önemli konu ise bölgelerde yatırımcı var fakat yatırımcılar yatırım yapabilecekleri 
alanları bulmakta zorluk çekiyor dolayısıyla yeni dönemde yatırımcılar açısından onların re-
kabet edebileceği alanları tespit edeceğimiz proje havuzları, proje stokları oluşturmak isti-
yoruz. Burada fizibilite hazır, rekabet edebilecekleri işletmeler sektör sektör tanımlanmış, hatta 
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hedef ülkelerin de tayin edildiği projeler demeti oluşturmak istiyoruz. Bunlardan kamu yatırımı 
hüviyeti taşıyanları kamu yatırım programlarına dahil etme, özel sektörle kamunun ortak yapa-
bileceği alanları kamu özel iş birliği niteliğinde ya da bizzat özel sektörün kendi yapması gereken 
konuları ise yatırımcıların portföylerine sunmak istiyoruz. Burada yine bir enstrüman olarak faiz 
desteği ya da finansman maliyeti desteği gibi konuları da yine ajanslar eliyle karşılamak istiyoruz. 
Bu özellikle istihdamın artırılması, kalkınma gibi konularda önemli bir boyut ve yeni bir gelişme 
olarak tanımlayabiliriz. Bugüne kadar ajansların aslında kullandığı teknik araçlar, teknik destek, 
güdümlü proje desteği, doğrudan finansman desteği ya da fizibilite gibi konulardı. Teknik destekle 
kurumların kapasitesini artırmayı ve onların lobi faaliyetlerini destekliyorduk. Güdümlü projelerle 
daha çok bölgelerde öne çıkan sektörlerin sıçramasını sağlayacak, rekabet üstünlüğü sağlayacak 
alanlarda güdümlü proje destekleri sunduk ki bunlar da daha çok büyük ölçekli altyapı projelerdi. 
Doğrudan finansman desteğiyle daha çok işletmelerin projelerini hayata geçirmesini sağladık. 
Yeni dönemde de finansman araçlarımızı çeşitlendirmek istiyoruz. Bunların en başında da finans-
man maliyeti desteğini tüm yatırımcılar açısından bankalarla sözleşmeler imzalamak suretiyle 
hayata geçireceğiz. Diğer bir konu ise ikinci sorunuzla bağlantılı olarak, aslında ilk defa 11. Kal-
kınma Planıyla birlikte girişim sermayesi fonu, fonların fonu gibi özel fonlar gibi konu, bir politika 
belgesinde zikredildi. Daha önceki planlarda bu açıklıkta bir dokunuş olmamıştı. Kamunun bu 
alana müdahalesi aslında iktisatta devlet niye müdahale eder tartışmalarıyla çok paralel bir konu 
fakat burayı müdahale değil, kamunun dahil olma süreci gibi ele almakta fayda var. Aslında bu fon-
lar, girişim sermayesi fonu gibi konular özel sektörün bir faaliyet alanı ama kamuyu burada motive 
eden bir unsur var ki bu tür fonların kalkınma ve istihdam etkisi oluşturması. Gerek inovasyon 
anlamında gerekse istihdam bakımından tetikleyici önemli bir unsur. Devletin bu alanda varlık 
göstermesinin en temel unsuru, aslında bir kalkınma aracı olarak ele alması. Aslında burada tabii 
ki devletin rolü dışlayıcı bir yaklaşım değil, daha fazla yatırım yapmalarını sağlayacak bir kurgu 
ile tam tersine özel sektörü motive edici, onları teşvik edici bir araç söz konusu. Malumunuz, gi-
rişim sermayesi fonu gibi yapılar çok yeni tartışmalar ve bu ekosistem ülkemizde dar ve zayıf bir 
ekosistem. Hem geleneksel işletmelerin hem de yeni ekonominin tarafları olan girişimcilerin 
finansmana erişiminde önemli sıkıntılar var. Dolayısıyla bu ekosistemi zenginleştirmek, finans-
man araçlarını da güçlendirmek adına kamu burada bir taraf. Diğer yandan kamunun müdahale-
sinin veya dahil olmasının şöyle bir etkisi var; iki taraf var aslında, biri yatırımcı diğeri de girişimci, 
bu iki tarafta da ciddi anlamda bir bilgi asimetrisi söz konusu. Yatırımcının, yatırım tecrübesi var, 
şirketini nasıl yönetileceğini biliyor ama girişimcide de teknik bilgi ve pazar bilgisi söz konusu. 
Bu iki asimetrik bilgi, yatırım sürecinde aksaklıklara neden oluyor kamunun dahiliyeti, bura-
da aslında bir arayüz ya da bir buluşturucu rolü olacaktır. Son dönemde, özellikle teknolojik 
yatırımlarda yatırımcılar ilgi odağı oluşturdu ama kamunun dahiliyetiyle önemli sektörlerde de 
rekabet üstünlüğümüz olan sektörlerde de bir başarı yakalanabilir. Dolayısıyla, özellikle kalkınma 
ajansları vasıtasıyla uygulayacağımız girişim sermayesi uygulaması, bu saiklerle ortaya çıktı. 

Kalkınma ajansları tarafında da uygulayacağımız bölgesel girişim sermayesi fonunda da açıkçası 
biz şu zenginliği ortaya çıkarmak istiyoruz; işletmelerle çok yakın temasta olan kurular kalkınma 
ajansları, merkezde işletmeleri tanıyan bir yapı maalesef yok, yerindeki kurumlar kendi işletme-
lerini çok daha iyi biliyor ve büyüme potansiyeli olan şirketleri tespit etmek ajanslar bakımından 
daha kolay ve bir büyüme planı olan, bir fikri olan işletmeleri kalkınma ajanslarıyla sürece dahil 
edip, onların büyümesi bir başarı hikâyesi oluşturmasını düşünüyoruz. Yakın zamanda ümit edi-
yoruz ki girişim sermayesi fonunu da hayata geçirip gerek kalkınma ajanslarının destek araçlarını 
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çeşitlendirmek gerekse ülkemizdeki bu ekosisteme hizmet etmek noktasında ajanslar varlık gös-
terecek.

HÜSEYİN MELİH AKOSMAN:
Teşekkür ediyoruz Başkanım. İbrahim Bey, geçen gün bir demecinizde, Türkiye Kalkınma Fonu ve 
alt fonları aracılığıyla yeni nesil girişim ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak, önceliklerimiz 
arasında dediniz. Bu süreçte karşılaştığınız ya da önümüzdeki dönemde karşılaşmayı düşündü-
ğünüz fırsatlar neler ve aynı zamanda engeller neler, bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?

İBRAHİM ÖZTOP:
Biraz evvel konuşmamın başında ifade etmiş olduğum, normalde kalkınma bankacılığındaki 
know-how’ımızı yatırım bankacılığında da devam ettirmek adına yatırım bankacılığı birimimizi 
tesis ettik, çok deneyimli bir ekip kurduk. Orada da örneğin bu yıl Mart ayında ve geçen yıl Ka-
sım ayında bir menkul kıymetleşme ihracı yaptık. Türkiye Kalkınma Fonu aslında diğer kalkınma 
kuruluşlarının hepsinde olan bir enstrüman. EBRD, IFC gibi sustain, sional olan bu kalkınma ku-
ruluşlarının hepsinde, borç finansmanının, danışmanlığın yanında aynı zamanda sermaye finans-
manı dediğimiz equity financing tarafında da aktifler ve ekosistem yaratma konusunda ciddi bir 
misyonları var. Sonuçta ülkenin kalkınma bankası olduğumuz için bu ekosistemin gelişmesini çok 
önemsiyoruz. Özellikle de kanunla kurulan Türkiye Kalkınma Fonunu bir çatı fon şeklinde tasar-
ladık. Dünyadaki diğer örneklerine benzer çok ciddi imtiyazlara sahip ve bununla ilgili ekiplerimizi 
oluşturduk, girişimlerimizi hızlandırdık. Burada kalkınma dediğimiz zaman, özellikle alt fonlarla 
banka olarak çok yakın zamanda örneğin enerjiyi finanse etmişiz, çevre kredileriyle sürdürülebilir 
kalkınma ilkelerine bağlı olan yatırımları finanse etmişiz, turizmi finanse etmişiz. Belek, altyapısı 
Bankamız tarafından finanse edilen bir bölge. Halbuki şu anda teknoloji borçla finanse edilebi-
lecek bir girişim veya yatırım türü değil, teknolojiyi finanse etmemiz gerekiyor, girişimcileri 
finanse etmemiz gerekiyor. Burada Türkiye Kalkınma Fonu ve onun alt fonlarını kullanmayı 
hedefleyeceğiz. Bu açıdan da baktığınız zaman, bununla ilgili özellikle devletimizin 11. Kalkınma 
Planında biraz evvel Ahmet Bey’in de ifade etmiş olduğu üzere ciddi taahhütleri ve planları var. 
Dünyadaki uygulamalara çok benzer bununla ilgili yapımızı oluşturduk. Bunu gerek Sermaye Piya-
saları Kurulu çerçevesinde gerekse yurtdışında da yapılandırabileceğimiz şekilde kurduk. Aslında 
banka geçmişte bununla ilgili, bu tip bir finansmana aşina, destekte bulunmuşuz. Örneğin İstanbul 
Risk Sermayesi Girişimi (IVCI), Avrupa Yatırım Fonuyla birlikte geçmişte fonların fonuna para koy-
muşuz. Hatta daha sonra Türk bir venture capital firmasına da yatırım taahhüdünde bulunmuşuz. 
Fakat artık fonların fonu olmaktansa, kendi fonumuzu kuracağız ve yöneteceğiz. Türkiye Kalkınma 
Fonu marifetiyle ve burada özellikle fonlarla birlikte yatırım yapma, fonların fonu olarak da 
onlara kaynak sağlama, artı özellikle büyüme sermayesi tarafında ciddi bir açığın olduğunu 
düşünüyoruz. Özellikle yatırım tutarları anlamında nispeten gerek KOBİ’lere gerekse büyüme 
ihtiyacı olan şirketlere sermaye desteği sağlayarak onların büyümelerine aracılık etmek üzere 
bu fonu revize edeceğiz. Hedefimiz 2020 yılının ilk yarısında her iki alt fon olmak üzere Türkiye 
Kalkınma Fonuna bağlı, bu alt fonları kurmuş olacağız. Dediğim gibi burada ciddi bir ihtiyaç var, bu 
ekosistem şu anda özellikle Avrupa’daki örneklerine baktığınız zaman, Avrupa Yatırım Fonu (EIF), 
bu ekosistemin gelişmesine çok ciddi katkıda bulunmuş. Bugün dönüşümden bahsediyoruz ama 
teknolojisi olmayan bir dönüşüm olamaz, dolayısıyla bu yatırımcılarımızın, bu girişimcilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Bu minvalde biz de yapılandık, bununla ilgili de özellikle dev-
letimizin ciddi bir desteği var. Bizim de elimizde çok güzel bir araç var, esnek bir yapı, bu araçla 
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bu yatırımları destekleyeceğiz. Zorluk kısmını sormuştunuz sonuçta yapımız çok esnek olduğu ve 
kanunen de bu sağlandığı için herhangi bir zorluk veya engel görmüyoruz. Buradaki tek zorluk 
kaynak. Kaynak bulacağız ve girişimcilerimizin önüne bu kaynakları sunacağız.

HÜSEYİN MELİH AKOSMAN:
Teşekkürler. Ali Bey ilk turda tam dönüşüme geldik, bir virgül koyduk. İsterseniz oradan devam 
edelim, TÜRİB’le ilgili planladığınız dönüşüm nedir?

ALİ KIRALİ:
Borsamızın pek çok bacağı var. En önemli şey Türkiye’deki tarım piyasalarını, bahsedilen ürünler-
de fragmante halden tek ulusal bir pazar haline getirmek. Bunun faydası ne olacak derseniz, etkin 
bir piyasa için öncelikle çok sayıda alıcı ve satıcı olması ve derin işlem hacimleri olması lazım. 
Türkiye’de 113 ticaret borsası var, bunların az önce bahsettiğim A piyasası en azından 30-40’ında 
vardır. TÜRİB’den önce ELÜS’lerin işlem gördüğü 8 platform vardı. Bu dağınık yapı, aslında kim-
seye bir fayda sağlamıyor. Tersten bir örnek vermem gerekirse, mesela bugün Ereğli Demir Çelik, 
Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası hisselerinin, birbiriyle bağlantısı olmayan, real-time izlen-
mesi de güç olan 8-10 platformda işlem gördüğünü hayal edin. Bir yandan ne kadar çok arbitraj 
imkânı doğabilirdi ama bir yandan da ne kadar etkin bir piyasadan uzaklaşmış olurduk. Şu anda 
tarım piyasalarında durum biraz bu. Buna bağlı olarak yine bir bilgi asimetrisi var, çünkü şeffaflık-
ta çok sorun var. Alan ve satanlar aynı bilgiye sahip değiller. Genelde sermaye piyasaları tara-
fında küçük yatırımcı dediğimiz, tarım piyasaları tarafında da çiftçi olarak tabir edebileceğimiz 
yatırımcılar, genelde bilgiye diğer büyük tüccarlar kadar sahip olmuyorlar. Bu nedenle ulusal 
merkezi bir pazar meydana getirmek çok çok önemli. TÜRİB’in bir numaralı misyonu bu. Spot 
piyasada bunu başardık diyebilirim, aynı dönemle geçen yılı kıyasladığımızda ELÜS işlem hacmin-
de yüzde 200’e yakın artış oldu, faaliyette bulunduğumuz 4 ay içinde ki buğday açısından gerçekten 
çok kötü bir hasat sezonu yaşanmasına rağmen bu rakamları yakaladık. Demek ki piyasaya bir 
güven veriyoruz. Lisanslı depoların sayısı arttıkça da buradaki hacim de gittikçe artıyor olacak.

Spot piyasada misyon bu, diğer taraftan henüz faaliyete geçirmediğimiz türev piyasa var. Sermaye 
piyasaları kongresinde tutup da türev ürünlerin faydalarını anlatmak, 2-3 dakikanızı boşu boşuna 
yakmak olur. Tarihsel olarak biliyorsunuz bu ürünlerin çıktığı yer aslında tarım piyasaları ama 
Türkiye’de ilginç bir şekilde tarım piyasası hariç her yerde türev ürünler tuttu. Tarım piyasala-
rında, VİOP macerasında da Borsa İstanbul’da da maalesef aynı başarı yakalanamadı. Üçüncü 
denemeyi ELÜS ve Alivre Sözleşmeler üzerinden inşallah değiniyor olacağız. İlk iki denemeden 
alınmış dersler var, bunları uygulayarak bir oyun planımız var. Üçüncü denemede başarılı olaca-
ğına inanıyorum çünkü lisanslı depoculukta da aynı şey yaşandı. 2005 yılından beri denenen bir 
sistemdi, üçüncü dalgada devletimizin ilk iki denemedeki hataları ya da eksikleri görerek iyi bir 
teşvik sistemi dizayn etmesiyle, lisanslı depoculuk gerçekten çok ciddi bir şekilde ivmeleniyor. 
Aynı şeyi türev tarafta da yaşayacağımızı düşünüyorum.

Üçüncü bacak da İslami ürünler pazarı. Teberrük işlemlerini Türkiye’ye getirmeye çalışacağız. Şu 
anda katılım bankalarımızın yaptığı bu işlemlerde Londra Metal Borsası, biraz da Malezya’daki 
Palm Yağı Borsası kullanılıyor. Bu ürünleri çıkaran bankalarımızın da kullanan mudilerin de, iç-
lerinin çok rahat olmadığını düşünüyorum çünkü hiç göremeyecekleri bir yerdeki, bir depodaki 
bir metalden ya da üründen bahsediyoruz. Bu gerçekten var mı yok mu, alınıyor mu satılıyor mu, 
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kafalarda şüphe uyandırıyor. Bu ürünleri alan satanların, bu yolla finansman sağlayanların Türki-
ye’de kendi toprağımızda yetişmiş ürünleri kullanarak, istedikleri zaman gidip nerede olduğunu 
bildikleri depolarda, hatta dokunabilecekleri ürünleri kullanarak yapmaları çok daha fazla içle-
rine sinecektir. Ayrıca ülkemizden bu işlemler için yurtdışına çok ciddi komisyonlar ödeniyor. Bu 
işin bir uzmanı değilim ama bu konuda biraz makale okuduğumuzda, organize emtia piyasasıyla, 
tarımsal ürünlerin finansmanın, İslami finansmana çok daha uygun olduğu görüşü de oldukça 
hâkim. Bu nedenle planladığımız, İslami Ürünler Pazarı ileriye doğru çok önemli bir adım olacak. 
Cumhurbaşkanlığı Programına da girdi, gelecek yıl içinde inşallah siyasi destekle beraber bu pi-
yasayı da hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

Kırmamız gereken en önemli kısır döngü, çiftçinin finansal kısır döngüsü. Çünkü Türkiye’de çiftçi 
her hasat dönemine borçlu giriyor, bu borçları ödeyebilmek için maalesef malını hasat döneminde 
düşük fiyatlardan boşaltmak zorunda kalıyor. Çiftçinin malını lisanslı depolarda daha uzun tutma-
sını sağlayacak yöntemler geliştirmek zorundayız. Burada Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO)’nun da 
çok büyük etkisi, katkısı olacak; onları da piyasamıza getirip müdahil alımlarını buradan yaptır-
mak, müdahil alımlarını fiyatını aylar içinde adım adım yükselterek yaptırmak gibi plan projeleri-
miz var. Yani her şey de Ürün İhtisas Borsasının elinde değil, sonuçta bir ekosistemin bir parçasıyız 
ama şansımız şu; finans sektörüne en uzak kalmış, en “unbanked” diyelim tırnak içinde, Türkçe 
kelimeyi bulamadım ama sektörlerden biri, tarım sektörü gerçekten. Bu sektörün kalbine finans 
sektörünün kalbinden gelen bir ekip olarak yerleştik. Etrafa baktığımızda eksiklikleri, yapmamız 
gerekenleri çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. TÜRİB olarak Türkiye’deki diğer sektörlere kı-
yasla, şimdiye kadar mahrum kalmış tarım sektörünü finansman ile tanıştırabilmek için bir 
köprü vazifesi görmeye çalışacağız. Çünkü tarım sektöründe fiyatlar, finansman maliyetleri 
gerçekten çok yukarıda, arbitraj imkanını mümkün olduğu kadar sıfıra çekerek etkin bir piyasa 
oluşturacağız. Dediğim gibi finans sektörünün içinden gelen insanlar, hiç bu kadar bu sektörün 
kalbinde yer almamıştı. Bu anlamda tercümanlık yapmak da en büyük misyonumuz, dönüşümde 
de büyük faydamız olacağını düşünüyorum.

HÜSEYİN MELİH AKOSMAN:
Çok teşekkürler. İzleyicilerimizden bir soru var. Ahmet Bey bu soru size geliyor. Aslında biraz de-
ğindiniz ama tekrar eklemeler yapmak isteyebilirsiniz. Sürdürülebilir büyüme ve riske ayarlanmış 
gelir modelleri oluşturulması konusunda şirketlerimizin ne gibi politikaları ve uygulamaları mev-
cut?

AHMET ŞİMŞEK:
Şirketler tarafında finansmana erişim en büyük sorunlardan biri. Fikri olan ya da büyüme po-
tansiyeli olan işletmeler, kredi mekanizmasında tek finansman aracı olarak gayrimenkul ya da 
gayrimenkulün ipoteklendiği finansman araçlarına ve faiz yöntemine başvurmak zorundalar. Bu 
ise aslında işletmelerin önünde kısıtlayıcı bir alan olarak varlık gösteriyor. Dolayısıyla bu araçların 
çeşitlendirilmesi önem arz ediyor. Gerek İslami finansman ve yatırım bankacılığı enstrüman-
larının uygulanması gerekse girişim sermayesi gibi yeni ekonominin araçlarının ülkemizde 
geliştirilmesi, işletmelerimiz, şirketlerimiz açısından kolaylaştırıcı ve finansmana erişimini 
rahatlatıcı bir alan olarak kamu tarafında da özel sektör tarafında da çalışılması gereken bir 
konu. Bunu kamu ve özel sektörün hep birlikte beslemesi gerektiğini düşünüyorum. 
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HÜSEYİN MELİH AKOSMAN:
Teşekkürler. Vakti iyi yönettik diye görüyorum, eksik kaldığını düşündüğünüz, ekleme yapmak is-
tediğiniz herhangi bir konu var mı? Yoksa o zaman yavaş yavaş oturumumuzu kapatayım. Dönüşüm 
tabii kolay bir süreç değil, yol boyunca dirençler ile karşılaşacağımız da bir gerçek. Şu an hayata 
geçmiş olan bu oluşumlara uzun zamandır ihtiyaç duyuluyordu. Kalkınma ajansları olsun, özel 
sermaye fonları, girişim sermayesi fonları olsun ya da Ürün İhtisas Borsamız olsun, tüm bu 
oluşumlar finansal sistemimizi daha da geliştirip ülke refahını da aynı paralellikte artıracak. 
Bundan sonra atılacak adımlarda da hem geçmişteki açıkları kapatacağız hem de geleceğe 
daha umutla bakabileceğiz. 

Katıldığınız ve bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka panelde görüşmek ümi-
diyle, sağ olun.
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BEKİR AĞIRDIR:
Dönüşüm ihtiyacı ya da dönüşüm gerekliliği çok daha derin bir çağ dönüşümü ve bu çağ dönüşü-
münü üreten en önemli problemlerin başında göç, iklim değişikliği, gelir dağılımındaki adaletsiz-
lik meselesi geliyor. Üstelik, insanlık bu sorunları nasıl yöneteceğine dair kurumsal yapılarını ve 
kurallarını da düzenleyebilmiş değil ve asıl krizi üreten de bence bu, çünkü bunlar küresel prob-
lemler ve henüz biz insanlık olarak bu küresel problemleri yönetecek küresel kurumları oluştu-
ramadık. Bu problemlerin yönetimi bilmiyoruz, nasıl çözüleceğini de bilmiyoruz. 

Göçle başlayalım, Türkiye hem iç göç bakımından modern tarihte hiçbir batı toplumunun yaşa-
madığı kadar iç göçü yaşayan bir ülke, aynı zamanda şu anda da dünyada dış göçün de en yoğun 
muhatabı olan ülke. Bunca deneyimine rağmen üstelik bunca iç göç mağduru ya da bizzat öznesi 
olmuş bizler dahil, bir de şimdi dış göçe aykırı bakan bir tavrımız ve tarzımız var. 

DAMLA TAŞKIN:
Göçle ilgili olarak dünyada neler oluyor, Türkiye’de neler var, kısaca anlatmaya gayret edeceğim. 
Dünyanın birçok yerinde göç artık yadsınamayacak boyutlara gelmiş durumda. Bir kriz bitmeden 

PANEL 18: DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI: GÖÇ, İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ, GELİR ADALETSİZLİĞİ, JEOPOLİTİK 
GELİŞMELER
20 Kasım 2019



sermayepiyasalarikongresi.org.tr274

bir diğeri başlamakta ve görüyoruz ki bir kişi zorla yerinden edildiğinde ne yazık ki bu durumda 16-
17 yıl kalmakta. Biz Suriye’yi, Irak’ı çok yakından biliyoruz, bunlar gibi dünyanın birçok yerinde o 
kadar çok kriz var ki bunların sonucu da zorla yerinden edilen milyonlarca insan. Dolayısıyla artık 
böyle bir şeyin olmadığını düşünmemiz ne yazık ki mümkün değil. Ülkeler göçle zorla yerinden 
edilmiş olan insanları kalkınma planlarına mutlaka almak durumundalar. Bizim konumuz kendi 
isteğiyle değil, zorla yerinden edilme. Biraz sonra zaten ikisi arasındaki farkı da sizlerle paylaşa-
cağım. Dünyada 70,8 milyon kişi zorla yerinden edilmiş durumda. Bunların 25,9 milyonu mülteci, 
3,5 milyonu da sığınmacı. İkisi arasındaki farkı da yine size kısaca ifade etmeye gayret edeyim. 
Savaş korkusuyla, ölüm korkusuyla ülke değiştirenler, sığınma talep edenler hukuki statüsü ke-
sinleştirilmediği sürece sığınmacı olarak geçer. Ama eğer durumu kesinleşirse, yapılan mülakat 
sonucunda mülteci statüsü kazanır ve o ülkede çeşitli haklara sahip olur. Dünyada 3,9 milyon va-
tansız kişi var. Yani bu insanların hiçbir hakları yok, tamamen görünmezler. Dolayısıyla onların 
çeşitli haklara erişiminden ve bir eşitlikten söz etmek mümkün değil. 92.400 kişi üçüncü ülkeye 
yerleştiriliyor. Kotaları duyuyoruz, Kanada, Almanya alıyor vs. sadece ve sadece 92.400 kişiden söz 
ediliyor. Demek ki herkes üzerine düşeni bu konuda yapmıyor. Ayrıca, her gün 37 bin kişi çok çeşitli 
sebeplerle, zorla evini terk etmek zorunda kalıyor. Biz de bu durumlara yardımcı olmaya gayret 
eden, teknik Birleşmiş Milletler kuruluşuyuz. 

Mülteciyle göçmen arasında büyük bir fark var. Göçmen kendi isteğiyle, daha iyi yaşam şart-
ları ya da farklı sebeplerle başka ülkeye gitmeyi, orada yaşamayı tercih eden kişi. Mülteci ise, 
tamamen ölüm, zulüm korkusuyla ülkesini terk etmek zorunda olan kişiler. Bunlar 5 temel 
sebepte toplanır, haklı korku diye geçer; ırk, din, tabiiyet, belirli bir sosyal gruba mensubiyet ve 
siyasi düşünce. Bizim anayasamız Uluslararası 1951 Cenevre Sözleşmesi’dir. Bu sözleşmeye imza 
atanlar, kendilerinde sığınma arayanları bu haklara eriştirmek durumundadırlar.

Peki, biz niçin kurulduk? Biz 2. Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa’daki neredeyse herkes zorla ye-
rinden edildiği için kurulmuş olan bir Birleşmiş Milletler teknik kuruluşuyuz, bizler için kesinlikle 
tek kalıcı çözüm dünya barışı. Bizim teknik kuruluş olarak müdahale etme şansımız yok, sonuç-
larla ilgili gerekli yardımları yapmakla yükümlüyüz. Bahsettiğimiz gibi 2. Dünya Savaşı sonrası 
kurulduğumuzda, dünyada artık hiçbir zaman bu kadar büyük bir boyutta bir kriz olmaz, savaş 
olmaz, dolayısıyla üç yıl yeterli olacaktır, üç yıl sonra bu örgütü lağvederiz diye düşünmüşler. İna-
nın hepimiz her gün öyle bir dünya hayal ediyoruz ki, bizlere ihtiyaç olmasın. Zorla yerinden edilen 
kişiler bizim ana görevimiz, yetki alanımız içindeki kişiler. Gönüllü olarak vatanına geri dönenler, 
aynı şekilde ülkesi içinde yerinden edilmiş olanlar, vatansızlar, bunların hepsi bizden yardım iste-
me şansına sahipler.

Biz kalıcı çözüm arıyoruz. Kalıcı çözüm nedir; durum iyileştiğinde kişilerin ülkelerine geri dö-
nebilme şansı, eğer mümkünse biraz evvel gösterdiğim çok küçük rakamlarla da olsa üçüncü 
ülkede koruma istemeleri ve aynı zamanda yine mümkünse o ülkede yerel halkla uyum sağ-
lanması, entegrasyonlarının sağlanması. Kalıcı çözümler için mutlaka siyasi olmayan ve insani 
temelde yardım edilmesi bizim için esas. Peki Türkiye’de durum nasıl? 2011’den sonra çok hızlı 
bir ivmeyle Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin rakamları artmış durumda. Haliha-
zırda 3,6 milyon kişiyi geçti. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’yle birlikte 
zaten 1,7 milyon mültecinin verisini doğruladık ve burada da yine kaç kişi nerede, hepsinin veri-
lerine birlikte erişmiş olduk. Artık mülteciler kamplarda yaşamak istemiyorlar, devletimiz zaten 
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bütün bu görevi üzerine almış olduğu için ülkede bizim için çok büyük bir sorumluluk, ödev yok. 
Ama dünyanın başka yerlerinde mülteci kamplarını UNHCR yönetir. Bir kişi mülteci midir, değil 
midir, bununla ilgili statü belirlemesini de yine UNHCR yapar, o yüzden zaten adımızdaki komiser-
lik ibaresi de geçmekte. Gördüğünüz gibi artık 62 bin kişi sadece kamplarda yaşıyor. Bu da zaten 
ülkeler üzerindeki en büyük yüklerden biri. Çünkü finansal olarak bir kampın idaresi oldukça 
yüksek. Kamplarda yaşayanlar da artık kendilerine eşit şans verilmesini ve sosyoekonomik olarak 
katkıda bulunan bireyler haline gelmeyi arzu ediyorlar.

En fazla mülteci nüfusu iş imkanları nedenleriyle İstanbul’da. Sınırı geçerek oldukça büyük bir 
mesafeden İstanbul’a yerleşmiş durumdalar. Bunların hepsi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
kendi rakamları. Tabi hep Suriyelileri duyuyoruz ama 368 bin kadar Afganistan, Irak gibi başka 
milletlerden gelen, uluslararası koruma yönetmeliğine tabi olan kişi var ülkemizde. 

Gelir adaletsizliği bizim konulardan bir tanesi, yoksulluk ve mültecilik ne yazık ki kol kola gi-
den kavramlar. Bir ülkeyi bıraktığınızda, hiçbir şeyinizi alma şansınız yok, dolayısıyla geldiğinizde 
de sıfırdan başlamak durumundasınız. Bizler de inanıyoruz ki kendilerine eşit fırsat verilirse, 
mülteciler de bulundukları ülkede bulundukları süre boyunca sosyoekonomik olarak katkıda 
bulunan bireyler haline gelebilirler, bunları da zaten rakamlarla görüyoruz. Ama burada genel-
likle asgari ücret altında çok çeşitli işlerde çalışıyorlar. Bizim amacımız kişinin en temel ihtiyaçla-
rını kendi başına karşılaması ve kendi ayakları üzerinde sosyoekonomik olarak durabilmesi. Bura-
da hem istihdam hem de girişimcilikle ilgili çeşitli çalışmaları yapıyoruz ve tüm programlarımıza 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı elbette ki kabul ediyoruz. Çünkü sosyal uyum için birlikte 
öğrenmeleri ve birlikte üretmeleri çok önemli. Hem geçici koruma altındaki Suriyeliler hem de 
uluslararası koruma altındaki farklı milletlerden gelenler çalışma izni düzenlemesi altında çalış-
ma şansına sahipler. Biz devlet kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve özel sektörle birlikte 
çalışıyoruz. Bilhassa, Türkiye’deki istihdam açıkları için kalkınmaya yönelik olarak çeşitli eğitim 
programları hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hem de mülteciler için düzenliyoruz. Dil eğiti-
miyle başlıyoruz, gördüğünüz gibi kalkınmamız için esas olan üretime yönelik sektörlerde çeşitli 
mesleki eğitimler gerçekleştiriyoruz. İş sağlığı, iş güvenliği gibi hususlarla bunları destekliyoruz 
ve sonra da iş sahipleriyle, özel sektörle buluşmaları için gerekli gayretleri yapıyoruz.

Kadınların iş hayatına katılmaları için çeşitli programlar yapıyoruz. Amacımız istedikleri alanlarda 
çalışabilmeleri, sanayide çalışmak isteyen de var, CNC kurslarımıza katılanlar da var, ayrıca kod-
lama bilen, teknolojik çalışmalar yapan da çok kişi var, onlarla çeşitli çalışmalar da yürütmekte-
yiz. Bizim ana prensibimiz, biz ülkede büyük fonlarla büyük kadrolarla olmasak da sistemin kendi 
kendine ayakta durabilir olması. Dolayısıyla, kurduğumuz her atölyeyi, her eğitim programını mut-
laka devlete devrediyoruz. Yani bir atölye kurduğumuzda bunu valiliğe, kaymakamlığa, belediyeye 
mutlaka devrediyoruz. Türkiye’nin çok çeşitli yerlerinde birçok belediye ile çalışıyoruz. Bursa’da 
mesela sanayiye yönelik tekstil eğitimleri verdiğimiz atölyeler düzenliyoruz. Her zaman çocuk 
dostu alanlar yapıyoruz. Zeytinburnu gibi kozmopolit yerlerde hem göçmenler hem mülteciler 
hem Türkler için çok çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bir küçük marka yarattık. Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi ile bir proje gerçekleştirdik. Büyükşehir belediyesi bizim için 13 dönüm arazi 
ayırdı, bir bina inşa ettiler, bizler de içine aklınıza gelebilecek her türlü şeyi satın aldık. Çocuk 
dostu alan, tekstil atölyesi, torna, CNC, freze, hidrolik pnömatik, pastacılık, aşçılık gibi alanlarımız 
var. Hem Türkler hem de mülteciler için çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Gaziantep Ticaret Odası 
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ile bir proje yaptık. Bize tekstil sektöründe çalışacak kimseyi bulamadıklarını söylediler. Biz de 
oradaki meslek lisesine teçhizat satın aldık ve gündüz örgün eğitim devam ediyor; akşam ve hafta 
sonu da hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hem de mülteciler buraya gelip mesleki eğitim ala-
biliyorlar. Gördüğünüz gibi özel sektör için de çok çeşitli desteklerimiz var. Aslında günün sonunda 
gördüğümüz hep bilinmeyenin korkusu oluyor. Çünkü zaten hayırseverlikten ziyade istihdam açığı 
varsa, işverenler işe almak istiyorlar ama hem prosedürden hem de kültür farklılığı vs. korkuyor-
lar. Ama hiçbir zaman sosyal uyumda bir sıkıntı olduğunu görmüyoruz. Birlikte okurlarsa, birlikte 
öğrenirlerse, birlikte çalışırlarsa uyum sorunları ortadan kalkıyor zaten.

Biliyorsunuz girişimcilik çok önemli, istihdamı yaratan girişimciler ve özel sektör. Mültecilerin de 
Suriyelilerin de Türkiye’de kurdukları şirketler var. Küçük küçük dükkanlardan bahsetmiyorum 
burada, hakikaten 9130 tane firmayı geçti. Limited şirketler, anonim şirketler, ihracat yapanlar var, 
serbest bölgede olanlar var, yani görüyoruz ki eşit fırsatlara erişirlerse, hakikaten ülkeye katkıda 
bulunur hale gelebilirler. Tabi ki sıkıntıları var, teşvikleri bilmiyorlar, finans sisteminin içinde yer 
almakla ilgili sıkıntılar duyuyorlar, çok basit ihracat işlemlerinde dahi kendilerine olan güvensiz-
likten dolayı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Ama onların da yaptığı çok çeşitli katkılar var. Bizler de 
bunu desteklemeye gayret ediyoruz. 4 binin üstünde kişiye girişimcilik eğitimi verdik, işini bü-
yütmek isteyenlere hibeler verdik. Yenilikçi fikri olanlara imkanlar veriyoruz. Hakikaten eşit 
fırsat verildiğinde herkes her şeyi yapabilir duruma geliyor. 

Tarım çok sıkıntılı konularımızdan. Dünya Gıda ve Tarım Örgütüyle ortak bir programımız var. Bu-
rada da yine çok çeşitli illerde 3 binden fazla kişiye eğitimler veriyoruz. İşbaşı eğitimle eğitiliyorlar, 
ondan sonra da işbaşı eğitiminde eğitildikleri yerlerde işe girme şansları var. Kadınların çok ciddi 
ilgisi var, Türklerin çok ciddi ilgisi var ve gayet güzel gidiyor program. 

Biz şimdiye kadar bu programlarla sadece 110 bin kişinin hayatına dokunduk. Elimizden geleni 
yapmaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki en büyük problem, dünya barışının önündeki engeller ve 
her zaman söylediğimiz gibi bizim için en kalıcı çözüm dünya barışı.

DOÇ. DR. BARIŞ KARAPINAR:
1880’den beri, yani yaklaşık 140 senelik ortalamalara baktığımız zaman, sıcaklıkların arttığını 
görüyoruz. Son 5 sene, kayıtlara geçmiş en sıcak yıllar olarak gözlemlendi 1880’lere kıyasla orta-
lama sıcaklıklarda 1 derecelik bir artışla karşı karşıyayız.

Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni fosil yakıtlar. Yani yeraltında olan fosil yakıtları, doğalgaz, 
kömür, petrol çıkartıp atmosfere salıyoruz. Atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazlarının 
oranını artırıyoruz. 14 Kasım 2019 tarihi itibariyle son ulaştığımız ölçümde, atmosferdeki karbon-
dioksit yoğunluğunun miktarı, 410 milyonda partikül seviyesinde. Tarihe bakacak olursa bu son 
dönemde artmış olduğunu görebiliriz, 1750 ile 2019 arası, son 50 senede ciddi bir artış var. Son 800 
bin yılın değerlerinin hiçbir zaman, 300’ün üzerine çıkmamış olduğunu söyleyebiliriz. Atmosferin 
kendi içinde bazı değişkenlikler var, dünya sistemi, iklim sisteminde değişik döngüler var ama hiç-
bir zaman 300’ün üzerine çıkmayan bir eğriyle karşı karşıyayız. Peki 800 bin yıl öncesinin karbon-
dioksit miktarı oranı nasıl ölçülür? Buzullar üzerine yapılan çalışmalardan ölçülüyor. Buzullarda 
sondajlar yapılıyor, her buzul oluştuğu dönemle ilgili içinde birtakım ayrıntılar barındırıyor. Buzul-
ların içerisinde hava kütleleri var, dolayısıyla buzulların derinliklerine gittikçe geçmişte oluşmuş 
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buzullara ulaşıyorsunuz. Yani 800 bin yıl önce oluşmuş buzullara ulaşıyorsunuz ve o buzulların 
içinde hapsolan hava kütlelerini izole ortamlarda ölçerek o dönemin atmosferiyle ilgili bilgi sahibi 
olabiliyorsunuz. Bu konuda ciddi akademik çalışmalar var ve son dönemde 400’ün üzerine çıkmış 
karbondioksit yoğunluklarını görüyoruz. Bunun tek nedeni, yüzde 99,9 insan kaynaklı emisyonlar. 
1750 ile 2015 arasındaki emisyonlar, ülke bazlı emisyonlar. Tabi endüstrileşmeyle başlayan bir 
süreç bu ve atmosfere saldığımız emisyonların yüzde 30-40’ı bin yıldan fazla atmosferde kalıyor. 
Son dönemde, 1980’den sonra Çin gibi, Hindistan gibi, aralarında Türkiye’nin de olduğu hızla ge-
lişmekte olan ülkelerin emisyonları sanayileşmiş ülkelerin emisyonlarını geçmiş durumda. 

Peki iklim değişikliği hayatımızı nasıl etkiliyor, yani ortalamada 1 derecelik bir sıcaklık artışından 
bahsediyoruz ama bu sistemsel seviyede çok büyük bir enerji fazlasına neden oluyor ve dolayısıyla 
iklimler değişiyor ve hepimizin hayatını etkiliyor. Her gün haberlerde yeni bir iklim olayıyla, iklim 
felaketiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Özellikle atmosferik aşırı iklim olaylarının sık-
lığı ve yoğunluğunda son 20 seneye kıyasla iki katı bir artış söz konusu. Dünya genelinde sürekli 
sel felaketleri gerçekleşiyor ve bu sel felaketlerinde ölen insanların yüzde 95’i gelişmekte olan 
ülkelerde. Bu aynı zamanda adaletsizlikle de bağlantılı bir konu. NASA’nın Ortadoğu’da kuraklık 
üzerine yaptığı çalışmada 1998-2012 arasında bölgede yaşanan kuraklık son 900 senenin en 
kurak dönemini yansıttı. Suriye mülteci krizinden konuşuyoruz, akademik çalışmalar gösteriyor 
ki Suriye’de 1 milyondan fazla insan kırsal alandan şehirlere göçmüş ve ciddi anlamda siyasi kırıl-
ganlıklara neden olmuş. Bunun da oradaki çatışmanın, iç çatışmanın tetikleyici nedenlerinden biri 
olduğunu iddia eden çalışmalar var ki bu son derece mantıklı. Aynı şekilde, Afrika’dan son dönem-
de dünyanın diğer bölgelerine, özellikle Avrupa’ya hızlanan göçün bir tarafında ellerinde avuç-
larında hiçbir şey kalmamış, tarım alanında hiçbir şey yapamayan insanların çaresiz bir şekilde 
Akdeniz’de umut arama çabaları var. İklim değişikliğinin birçok alana etkisi var göç bunlardan 
biri, göçün insanlar tarafından değişikliğe uyum sağlama adına uygulandığını görebiliyoruz. 
Ayrıca, ciddi anlamda tarım etkileriyle karşı karşıyayız. İklim değişikliği verim kayıplarına ne-
den oluyor. Ve sıcaklık artışları 3-4 dereceleri buldukça verim kayıplarının yüzde 50’ye, yüzde 
75’e ulaşacağını öngörüyoruz. Bunun sonucunda tabi ki tüm tarım ürünlerinde fiyat artışları söz 
konusu. Yapılan model çalışmalarıyla, bunun yüzde 100’e varacağını öngörüyoruz.  Bunun gelir 
dağılımında olumsuz bir etkisi var. Çünkü yoksul haneler gelirlerinin daha büyük bir bölümünü 
gıda harcamalarına ayırıyorlar. Dolayısıyla gıda fiyatlarındaki artışın çok önemli bir yoksullaştırıcı 
etkisi var. Biz bunu 2007-2008 dünya gıda krizinde yaşadık, fiyatların yüzde 100-150 civarında art-
ması dünya piyasalarında, yaklaşık 40 milyondan fazla insanın yoksulluk sınırının altına inmesine 
neden oldu. Dolayısıyla, iklim değişikliği de hem kırsal hem kentsel alanda çok ciddi anlamda 
yoksullaştırıcı etkiler yaratıyor. İklim değişikliğinde en az sorumluluğu olan insan gruplarının, yok-
sullar, çiftçiler, mülteciler vb., sonuçlardan en fazla etkilenenler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayı-
sıyla iklim değişikliği çok büyük bir adaletsizlik kaynağını da gündeme getiriyor. Aynı şekilde, 
2050’lerde, sadece iklim değişikliğinin etkileri sonucunda, dünya genelinde gıdaya erişimi ol-
mayan ya da sınırlı olan çocuk sayısının 25 milyon kadar artacağı tahmin ediliyor. 

Yıllardır, on yıllardır toplantılar yapılıyor, iklim değişikliği konuşuluyor, anlaşmalara ulaşılmaya ça-
lışılıyor. En son 2015’te görece pozitif olarak değerlendirebileceğimiz Paris Anlaşması imza-
landı. Paris Anlaşması’nın amacı, sıcaklık artışlarını yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında, 
mümkünse 1,5 derecenin altında tutmak. Bu, şu an itibariyle mümkün değil, 1,5 dereceye tah-
minen 10 sene kaldı. 2 derece ise çok ciddi anlamda adımların atılmasını gerektiriyor. Anlaşma 
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imzalandı, 197 ülke buna taraf oldu, Türkiye de taraf ülkelerden biri. Anlaşmayı 187 ülke parla-
mentolarından geçirerek onayladı. 10 ülke onaylamadı. Türkiye bu 10 ülkenin arasında ne yazık ki. 
Sorun artarak devam ediyor. 

Bunun önüne geçebilmek için karbon salınımlarını sıfırlamamız lazım. Çünkü biraz önce söyle-
diğim gibi, yüzde 30’u, yüzde 40’ı bin yıldan fazla atmosferde kalıyor. Zaten biz bugün sıfırlasak, 
hepimiz bugün ışıkları kapatıp, klimaları kapatıp evlerimize bisikletle dönüp elektrik şalterini ka-
patsak bile iklim değişmeye devam edecek, daha önce saldığımız emisyonlar nedeniyle. 2 dere-
celik bir artışın etkilerini görüyorsunuz. Kara alanları denizlere kıyasla daha fazla ısınıyor. Bazı 
bölgelerde yağışlar artıyor, bazılarında azalıyor. Biz yağışların azalacağı yerdeyiz. 2 derece olursa, 
bu en iyimser senaryo, bizi kuraklık bekliyor Aslında eğilim olarak, kötümser senaryoda gidiyo-
ruz. Türkiye’nin bazı bölgelerinde 7 derecelik sıcaklık artışları bekleniyor. 1 derecelik sıcaklık 
artışlarını zaten gözlemliyoruz, çiftçilerle Boğaziçi Üniversitesinde meslektaşlarımla yaptığımız 
bir anket çalışmasında değerlendirdik. 700 kadar çiftçiyle konuştuk, yüzde 96’sı, iklim değişikliğini 
biliyor, çünkü bunlar gözlemliyorlar. Yüzde 80’i iklim değişikliğine yönelik birtakım uyum çalışma-
ları yapıyor; ürünleri geç ekmek, erken biçmek, ürün desenini değiştirmek, altyapı yapmak gibi. Bu 
kişilerin sadece yüzde 8’i devlet ve diğer organlardan destek aldığını söylüyor. 1 derecelik sıcaklık 
artışının gözlemlendiği bir dünyada 7 derecelik, 8 derecelik sıcaklık artışlarının bizi ne büyük risk-
lerle karşı karşıya bıraktığını söylemek için çok kötümser olmaya gerek yok. 

Bu alanda birtakım koalisyonlar oluştu. Örneğin kömür sonrası koalisyonu diye bir koalisyon oluş-
tu. 30 ülke üye, 22 ülke içindeki kurumlar üye, 31ülke içinde yatırım bankalarının da olduğu ban-
kalar, artık kömüre yatırım yapmıyor ve kredi sağlamıyorlar.  Amerika’da 25’ten fazla eyalet iklim 
değişikliği Paris Anlaşması taahhütlerine katkı sağlıyorlar. Bu Amerikan ekonomisinin yüzde 55’i 
civarında bir ekonomiyi içinde bulunduğu firmalarla birlikte kapsıyor. Dolayısıyla federal hükümet 
bir şeyler yapmasa da ya da geriye de gitse Amerika bile kendi içinde ileriye adımlar atıyor. Sadece 
sıfır emisyon hedefi koyan ülkeler var, buna halihazırda ulaşmış ülkeler var, örneğin Butan sıfır 
emisyon ülkesi. Sıfır emisyonu kanunlarına yazmış ülkeler var. Norveç 2035’te, İsveç 2045’te, 
Fransa, İngiltere kanunen 2050’de sıfır emisyon ülke olma hedeflerini kanunlaştırdılar. Dola-
yısıyla bu alanda önemli adımlar var. En büyük umut tabi ki çocuklar ve gençler. Dünya genelinde 
yüzden fazla ülkede çocuklar artık ayaklandılar, Avrupa’da, Amerika’da, Afrika’da, Japonya’da ve 
Türkiye’de. Bunlar bizim umudumuz, geleceğin yatırımcıları, geleceğin yöneticileri, geleceğin si-
yasetçileri. Hiçbir şey yapmıyorsak, bu insanları dinliyor olmamız lazım, çözümü onlar bulacaklar. 
Ama etkinin nerede olacağını ya da ilk adımın nerede olacağını görmek istiyorsak, bir taraftan 
çocukları dinlerken, bir taraftan da aynaya bakmamız lazım. Hep birlikte bu sorunun çözümü için 
bugün itibariyle adım atmaya başlamamız lazım. 

VIKAS AGGARWAL:
Küreselleşme, uyum, inovasyon ve iş dünyasında insanların bağlamından bahsedeceğim. Brexit’e 
de değineceğim. Dünya Bankası ile Afgan vatandaşlarını ulusal ekonomilerini nasıl yeniden inşa 
edeceklerini konusunda çalışmalar yapıyoruz. Birtakım yeterliliklerimiz var, fintech kullanıyoruz. 
Hükümetleri, düzenleyicileri, çok uluslu kuruluşları bilgilendirmek ve finans mesleğinin topluma 
nasıl katkıda bulunabileceğini göstermek için raporlar üretiyoruz. Tüm çalışmalarımızı çevrimiçi 
olarak ücretsiz bulabilirsiniz. Araştırmalarımız gelecekteki beceriler, uluslararası ticaret, KOBİ 
büyümesi, teknoloji, alt güvenlik, sürdürülebilirlik ile ilgili her konuyu kapsıyor. Dünya çapında 
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sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekliyoruz. Peki bu neden önemli? Çünkü dünya değişiyor, 
kurallar değişiyor. Küreselleşme ve hareketlilik, yenilik ve uluslararası kurallara dayalı dü-
zene bağlılık, hepsinin herkese refah getirmesi gerekiyor. Ama yol boyunca bir yerlerde işler 
ters gitti. İnsanlar her zamankinden daha uzun yaşıyorlar. Ancak emekliliklerine yeterli tasarruf 
yapamıyorlar ve bazı yerlerde ise hiç emeklilikleri yok. Otomasyon, mavi ve beyaz yakalı işle-
rin yerini alıyor. İklim değişikliği tüm popülasyonları riske atıyor ve çoğu zaman herhangi bir 
finansal esnekliğe sahip değiller. Kaynak kullanımı habitatları, ekosistemleri, toplulukları yok 
ediyor. Küresel ticaret ABD ile Çin arasında ticaret savaşına yol açtı. Popülizm, yukarıdakilerin 
hepsinin bir sonucu. Bu durumda umut olduğunu söyleyebilir miyiz? Umut var ancak acil eylem 
gerektiriyor. Bu zorlukları düzeltmek için iş dünyası, hükümetler ve toplum tarafından küresel 
bir kolektif tepki gerekiyor. ACCA olarak muhasebe ve finans mesleklerinin gelecekte ihtiyaç 
duyacağı beceri ve davranışlar üzerine bir çalışma yaptık. Ayrıca toplumu değiştiren teknolo-
jilerin ve fırsatların ne olduğuna, potansiyelin ne olduğuna baktık. Gelecekte çalışmaya uygun 
olabilmek için hepimizin sahip olması ve bilmesi gereken beceri ve davranışları çıkardık. Bunlar; 
teknik ve etik yeterlilikler, zeka, bu teknik becerilerinizi kullanma ve çözüm üretme yeteneği; 
yaratıcılık, mevcut bilginizi kullanma ve yeni zorluklara uygulayabilme; vizyon, gelecekteki eği-
limleri tahmin etme ve boşlukları doldurma; deneyim, beklentileri anlamak ve değer yaratmak; 
duygusal zeka, kendi duygularınızı ve insanların duygularını ve insanları neyin yönlendirdiğini an-
layabilmek. Sonuncusu dijital; yeni teknolojileri nasıl anlayacağımız ve onlarla nasıl etkileşime 
gireceğimiz, işletmeler, müşteriler ve paydaşlar için ne anlama geldiği, fırsatları ve potansiyelleri.  
Teknolojiler her şeyi değiştiriyor; alışveriş yapma şeklimiz, çalışma şeklimiz, nasıl seyahat ettiği-
miz, nasıl yemek yediğimizi değiştiriyor. Aşkı bulma şeklimizi bile değiştiriyor. Yani gerçekten her 
şeyi kapsıyor. 

Bir Kuşak Bir Yol projesi üzerinden ticaret ve iş dünyasını ele alalım. Projenin birtakım sıkıntıları 
var ama gerçekten iyi yapıldığında, büyük ekonomik değer ve sosyal faydalar sunma potansiyeline 
sahip. Proje hakkında karşıt görüşler var ama kesin olan bir şey var ki, bağlantı, iletişim ve ortak 
anlayış projenin karşılıklı olarak fayda sağlaması için çok önemli. Bir Kuşak Bir Yol hakkında 
araştırma ekibimizin hazırladığı raporlara baktığımızda bulduğumuz şey muhasebe, finansı uygu-
lamalarında, teknik uygulamalarda ortak bir standart olması. Bir Kuşak Bir Yol projesi eğer iyi ya-
pılırsa sermaye, teknik yetenek ve uzmanlık ve kapasiteyi hayati altyapı projelerine yönlendirebilir. 
Bu da iyi yapılırsa, iklim dayanıklılığı kaynak kullanımı ve verimliliği artırabilir. Son olarak Brexi-
te’e değineceğim. Brexit’e nasıl ulaştık? Oy oranları inanılmaz derecede önemli şeyler konusunda 
ne kadar bölünmüş olduğumuzu gösteriyor. Yaş, gelir, eğitim düzeyi gibi farklılıklar nedeniyle bölü-
nüyorlar. Bölgedeki oy oranlarına ve bölünmelere baktığımız zaman siyasi ve finansal otoritelerin 
ülke genelinde neler olup bittiğini sağlıklı bir şekilde değerlendiremediklerini görüyoruz.  

Toplumu nasıl inşa edeceğiz? Hükümetlerin iş dünyasında genişleyen toplumla ortaklaşa çalışma-
sı gerekiyor. Eğitim politikasının iyileştirilmesi gerekiyor. Gençlerin ve ileri yaştaki insanların top-
luma daha fazla katılımı ve finansal hizmetlerle daha fazla ilgilenmesi sağlanmalı. İşletmelerin 
amaçlarını yeniden belirlemeleri gerekiyor. Buradaki konu sadece hisse senedi değerleri, hisse 
senedi fiyatları değil; topluma geri vermekle ilgili, insanlar için değer yaratmakla ilgili. Kaynaklara 
odaklanmak için verginin yeniden dengelenmesi gerekiyor. Politik ve finansal sermayenin yoğun-
laşması bölünmelidir. Bütçelerin ve karar verme mekanizmalarının yeni politikalara devredilmesi 
gerekir. Ülkenin bir kısmının, iyi yöneteceklerinden ve şeffaf davranacaklarından emin olduktan 
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sonra, kendi paralarını nasıl kullandıklarına karar vermelerine izin verilmeli. Ve tabii ki işin daha 
iyi bir amaca sahip olması gerekiyor. Daha iyi olmanız, daha iyi iletişim kurmanız gerekiyor. 

PROF. DR. RAZİYE SELİM:
Türkiye’de gelir eşitsizliği konusunda bazı açıklamalarda bulunacağım ve gerek demografik gerek 
teknolojik yaşanan dönüşümlerin gelir eşitsizliği üzerine olası etkileri neler olabilir, bir miktar da 
onlarda bahsedeceğim. Literatürde iki türlü gelir eşitsizliği kavramından bahsedebiliriz. Biri gelir 
bölüşümü olarak isimlendirilen, fonksiyonel gelir eşitsizliği, diğeri bireysel kişisel gelir eşitsizliği. 
Son yıllarda özellikle 80’li yıllardan sonrasında daha çok kişisel gelir eşitsizliği ya da bireysel gelir 
eşitsizliği, yani gelirlerin kişiler arasındaki dağılımıyla daha çok ilgilenir ve bu dağılımı nasıl daha 
eşit hale getirebiliriz üzerine kafa yormaya başlar olduk.

Enflasyon, faiz oranı, dolar kuru gibi göstergeler günbegün takip edilebilirken, gelir eşitsizliğiyle 
ilgili göstergeleri ancak hanelerden veri derlendiğinde yılda bir kere derleyebiliyoruz. Dolayısıyla, 
Türkiye’de gelir eşitsizliğinin resmine bakmak istediğimizde, bu hane halkı anketlerinden yararla-
nıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu’nun her yıl düzenli yaptığı gelir ve yaşam koşulları anketleri var. 
Bu anketlerde yaklaşık 24 bin kadar haneyle birebir görüşmeler yapıp gelirlerine dair ve diğer de-
ğişkenlerine dair veri derliyorlar. İlk gelir yaşam koşulu anketi 2006 yılında yapıldı. Anketin derlenip 
tekrar kamuoyuna duyurulması da bir yıl sonrasında ancak olabiliyor. En son anket ise 2018 yılında 
kamuoyuna açıklandı. Dolayısıyla gelir eşitsizliği istatistikleri bu dönemle sınırlı. En yoksul yüzde 
20’nin gelirden aldığı paydan başlayarak, ikinci yüzde 20, üçüncü yüzde 20, dördüncü yüzde 20 ve 
en zengin yüzde 20’nin aldığı paylar üzerinden özet tablolar oluşturuyoruz. 2005 yılında en yok-
sul yüzde 20’nin gelir payı yüzde 5,1 iken, zaman içerisinde bu payın bir miktar arttığını ve en 
son geldiğimiz 2017 yılında yüzde 6,1 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. En zengin yüzde 20’nin 
toplam gelirden aldığı pay ise 2005 yılında yüzde 48,4. Bu pay da zaman içerisinde düşüyor önce, 
yaklaşık 2008-2009 dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye’ye yansıdığı döneme kadar, bundan 
öncesi için de başka bir hane halkı bütçe anketiyle yaptığımız istatistikler gösteriyor ki Türkiye’de 
gelir eşitsizliğinde bir miktar düşüş var. OECD raporlarında da gördüğümüz gibi, dünyanın birçok 
yerinde ülkelerin gelir eşitsizliği artarken Türkiye’de yüksek büyüme oranları, düşük döviz kuru, 
düşük seyreden faizler, reel faizlerin düşük olması ve birçok ekonomik faktörün Türkiye’nin lehine 
yaşandığı bir dönem olması nedeniyle 2002’den 2008’lere kadar gelir eşitsizliği göstergelerinde 
iyileşme görüyoruz. Gini Katsayısı dediğimiz ölçü pratikte 0,2 – 0,6 arasında ülkeler için değişen 
değerler alabilen bir ölçü. Türkiye’nin Gini katsayısı 0,4 civarında. Gelir eşitsizliği problem olarak 
tanımlandığında, yapısal bir problem olduğu için, bir yıldan diğer yıla hemen büyük değişiklikler 
olmasını beklemeyiz, daha uzun vadeli dönemlerde yapılan yapısal reformların etkilerini görülebi-
lir. Türkiye, bu Gine katsayısıyla dünyada nerede yer alıyor? OECD ülkeleri arasında Meksika, Şili 
gibi ülkeler çok daha yüksek gelir eşitsizliğine sahip. Brezilya aynı şekilde, gelir eşitsizliğinde 
yüksek, yaklaşık 0,55 gibi Gini’ye sahip. Amerika’nın gelir eşitsizliği son yıllarda çok yüksel-
di ve Gini katsayısı 0,49’lara kadar geldi. Hindistan, Çin yine gelirleri eşitsiz dağıtan ülkeler 
arasında yer alıyor. Peki hangi ülkeler eşitliğe daha yakın? İskandinav ülkeleri ve daha sonra 
sıralamada Avrupa ülkeleri, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkeler geliyor. Fakat, onların da 
eşitsizlikleri zaman içerisinde artma eğiliminde.

Gelir eşitsizliğinin kaynakları kişisel gelir eşitsizliği ve fonksiyonel gelir eşitsizliğiyle ilgili yapılan 
ekonomik düzenlemelerin sonucunda ortaya çıkıyor. Burada şöyle çalışmalar yapıyoruz, gelirleri 
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emek geliri, emekli geliri, transfer geliri, müteşebbis geliri, faiz geliri, gayrimenkul geliri gibi gelir 
türlerine ayırıyoruz ve her bir gelir türünün toplam gelir eşitsizliğine yaptığı katkının ne olduğu-
na bakıyoruz. Bu tip incelemeler yaptığımızda gözlemlediğimiz şey, ilk üçünün yani emek geliri, 
emekli geliri, transfer gelirinin gelir eşitsizliğine nispeten daha az olumsuz katkısı olurken, son 
üçünün, müteşebbis geliri, faiz geliri ve gayrimenkul geliri türlerinin gelir eşitsizliğine daha olum-
suz katkılar yaptığı. Tabi burada kurumların önemine dikkat çekmek lazım çünkü emek piyasası, 
piyasa kuralları gelişmiş, kurumsal yapılardan elde edilen gelirler ve daha istikrarlı olduğu için 
de eşitliği daha düşük gelirler, diğer müteşebbis, faiz, gayrimenkul gibi gelirler için ise serbest 
piyasa ekonomisinin etkisinde kurumsal standartları değişken gelir elde etme süreçlerine sahip 
ve eşitsizliği yüksek gelirler olarak görüyoruz. 

BEKİR AĞIRDIR:
Asıl meselemiz; bu kadar hayati ve karşı karşıya olduğumuz problemleri yönetecek kurumları ve 
kuralları oluşturamadık. Hala problemlerin tespitini tartışıyoruz. Dolayısıyla insanlık elindeki tek 
aygıt olarak ulus devlete, ulusal devletlere yeniden yükleniyor. Küresel zor bir dönemden geçiyo-
ruz ama insanlığın bütün bu sorunları çözeceği konusunda bir umudum var. 
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PROF. DR. CEM AVCI:
Teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu panelimize. Panelin konusu da etki yatırımı, yeni bir trend mi, 
yoksa kârlı bir iş modeli mi? Ben Boğaziçi Üniversitesinde inşaat mühendisliğinde öğretim üyesi-
yim. Bir taraftan Türkiye’de biliyorsunuz büyük yatırımlar yapıldı ve yapılıyor, bunun hem tasarım 
aşamasını hem de çevre sosyal etki değerlendirme konularında da çalıştım. Tabi bizim buradaki 
konuşacağımız konu biraz daha farklı, etki yatırımı. Yani sizin 2008 yıllarında ortaya konulan bir 
kavram var, finansal getiri ile birlikte olumlu ölçülebilir, sosyal ve çevresel etki oluşturmak ama-
cıyla yapılan yatırımlardır. Bizim ülkemizde de esasında bu tür çalışmalar var, değerli panelistle-
rimiz bu konularda bize kendi tecrübelerini anlatacaklar, Türkiye’de planlanan ve uygulanan etki 
yatırımı örnekleri konusunda bize bilgiler verecekler. 

Panelistlerimizden şimdi Gülçin Hanım, sizin UNDP olarak Türkiye’de etki yatırımı konusunda ne 
gibi çalışmalarınız var, Türkiye’de ne noktalara geldik? 

GÜLÇİN SALINGAN:
Panelimizin sorusuna geri gidecek olursak, etki yatırımcılığı bir moda mı yoksa kârlı bir iş modeli 
mi? Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi 2007 yılında sadece daha adı konulan bir terim olan etki 

PANEL 19: ETKİ AMAÇLI YATIRIM: YENİ BİR MODA MI 
YOKSA KAZANÇLI BİR İŞ MODELİ Mİ?
20 Kasım 2019

SPONSORLUĞUNDA
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yatırımcılığı, halihazırda şu an itibariyle her yıl ikiye katlanarak 502 milyar dolara ulaşmış du-
rumda. Sadece bu da değil, bu yıl IFC’nin yayınladığı rapora göre de toplam finansal kaynakların 
yüzde 10’una, yani 26 trilyon dolara ulaşması beklenen bir sektör. Yani modanın ya da bir hevesin 
çoktan fazlasıyla ötesine geçmiş durumda etki yatırımcılığı. Sadece bu da değil, dünyanın en bü-
yük yatırım şirketinin CEO’su, Blackrock’ın CEO’su geçtiğimiz yıl dedi ki “artık şirketler sadece kâr 
etmemeli, aynı zamanda sosyal bir amaca da hizmet etmeli ve biz hatta yatırım stratejilerimizi de 
bu doğrultuda dizayn etmeliyiz”. Bunun benzeri pek çok haber alıyoruz. Aslında resim çok net, kü-
resel ekonomik büyüme, piyasaların genişlemesi, inovasyon, pek çok kişinin sosyal refah düzeyini 
artırdı ama hâlâ daha önceki panellerde de tartışıldığı gibi, 700 milyon kişi açlık sınırında, yok-
sulluk sınırında yaşıyor ve bu insanlar artık geçim kaynaklarına ulaşabilmek için başka ülkelere 
göç etmeye başladılar. Sadece bu da değil, iklim değişikliği, bugün Kasım’ın 20’si, dışarıda da 20 
derece hava. Artık göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaştı fakat hâlâ yenilenebilir enerji projeleri-
ne yapılan yatırımlar, ne yazık ki fosil yakıtlarına yapılan yatırımların altında kalıyor. Bu sorunlara 
çözüm yaratması beklenen finansal sistemler ise ne yazık ki yüzde 45’lik tüm dünyanın küresel 
serveti yüzde 1’lik bir kesimin elinde bulunduracak bir şekle izin veriyor, bu eşitsizlik de gün 
geçtikçe artarak devam ediyor.

İşte bu noktada bu resmin sürdürülemez olduğunu sadece kalkınmada görevli bizim gibi uzman-
lar değil, hemen hemen herkes farkında. Ve 2015 yılında bu sorunların aşılması için benimsenen 
sürdürülebilir kalkınma amaçları ve bunları destekleyen 169 tane somut hedef, aslında çok net bir 
bize çerçeve sunuyor. Şimdi bu iddialı ajanda tabi aynı zamanda çok da ciddi bir finansal ihtiyaca 
neden oluyor, yatırımlar açısından. Baktığınızda her yıl 5 ile 7 trilyon dolar arasında bir yatırıma 
ihtiyaç var, bu ajandanın gerçekleşebilmesi için. Resmî devlet, resmî kalkınma yardımları ve 
devlet yatırımlarını düştüğünüzde, özellikle gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde ne yazık ki 2,5 
trilyon dolarlık bir açığımız var. Bu 2,5 trilyon dolarlık açığın kapatılabilmesi için özel sektör yatı-
rımlarının bu küresel ajandaya angaje edilmesi şart. Ama diğer taraftan da enteresan bir şekilde 
bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri aslında yapılan araştırmalara göre 12 trilyon dolarlık yeni 
pazar anlamına geliyor. İşte özel sektörün bu pazardan mahrum kalmaması, burada pay alabil-
mesi, aslında buraya yapacağı yatırımlardan geçiyor. Bu da değil, tabi bu zorlukların farkına varan 
bir de bir yatırımcı tabanı oluşmuş durumda. Özellikle servet transferinin başlamasıyla, baby-bo-
omer’lardan milenyum kuşağına geçmesi, kadınların servet içinde daha büyük paya sahip ol-
ması, üstelik bu grubun da alışkın olduğumuz yatırımcı profilinden daha farklı olarak kârın 
yanında yatırımlarının inandıkları değerlere de hizmet etmesini bekliyor olmaları, aslında işte 
etki yatırımcılığını bize bir modadan öte bir mecburiyet olarak ortaya çıkarıyor. 

Aslında her ne kadar on yıllık bir mazisi var desek de etki yatırımcılığına benzer kavramları biz 
geçmişte ilk olarak üç büyük dinde görüyoruz. Nitekim dini inançlar çerçevesinde düzenlenen 
ticari faaliyetler, özellikle kâr yaratırken sosyal faydanın da yaratılmasının öngörüldüğü İslami 
finans, etki yatırımcılığıyla fazlasıyla örtüşüyor. Daha sonraları ise 1960’larda yine dini vakıfla-
rın taleplerini karşılamak üzere SRI sosyal sorumlu yatırım stratejileri oluşmaya başlıyor. Bunlar 
da yine yatırımcının inançları doğrultusunda bazı sektörleri negatif screening (eleme) üzerinden 
dışarıda tutmasıyla gerçekleşiyor. Örneğin bir kumar sektörü, alkol sektörü ya da tütün sektörü, 
ileride bunun politik birtakım gelişimleri oluyor mesela termal santrallerin çevreye duyarlı bir 
yatırımcı grubu tarafından dışlanması gibi. 1980’lere geldiğimizde bir bakıyoruz, kurumsal sos-
yal sorumlulukta artan bilinç yatırım stratejilerini de etkiliyor ve çevresel, yönetişimsel ve sos-
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yal risklerin de farkındalığa varılmasıyla buna yönelik birtakım yatırım stratejileri oluşuyor ve şu 
anda da bu gerçekten hızla büyüyen bir yatırım noktası olarak önümüze çıkıyor. Ancak 2008 yılına 
geldiğimizde yaşanan finansal kriz, arkasından 2015 yılındaki sürdürülebilir kalkınma ajandasının 
benimsenmesi, aslında özel sektörün sadece kurumsal sosyal sorumluluk ya da zarar verme-
me prensipleri ötesinde kalkınmaya entegre edilmesi gerektiğini gösteriyor. İşte bu noktada 
da biraz önce hocamın tanımını yapmış olduğu etki yatırımcılığı önümüze çıkıyor. Etki yatırımları-
nın altında finansal getiri kadar, o yatırımla yaratacağınız sosyal ve çevresel etkinin de önemi 
var. Ama olay burada da kalmıyor, halihazırda mesela kadın istihdam eden bir şirkete sizin yatırım 
yapmanız, bir etki yatırımı yapmış olmanız anlamına gelmiyor. Etki yatırımı yapabilmeniz için, 
yaptığınız yatırımın bilfiil orada ölçülebilir bir fark yaratması gerekiyor. Yani etki yatırımcılığı-
nın olmazsa olmaz üç kriteri, bir yatırım öncesi niyetinizin olması ve bunu kamuya açıklamanız, 
bir plan dahilinde ölçülebilir hale getirmeniz, yatırım sonrasında bunu yine şeffaf şekilde ölçmeniz 
ve raporlamanız gerekiyor.

Çok hızlı büyüyen sektörde doğal olarak birtakım zorluklar da söz konusu. Bunlardan bir ta-
nesi finansal getiriyi ölçtüğümüz, uluslararası kabul görmüş muhasebe standartları gibi haliha-
zırda sosyal ve çevresel faydayı ölçebileceğimiz, dayandırabileceğimiz, düzenleyebileceğimiz bir 
genel kabul görmüş sistemin mevcut olmaması. Ancak çok hızlı büyüyen pazarda buna yönelik 
çalışmalar da çok fazla, girişimler de çok fazla. Buna örnek olarak verebileceğimiz en önemli 
girişim, IFC’nin yine raporun sonrasında yayınlamış olduğu IFC Operating Principles for Impa-
ct Management. Bu daha çok tabi sürece yönelik bir prensip seti. Yine biz Birleşmiş Milletler 
kalkınma programı olarak son 2,5 yıldır aslında yatırımlarla sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
nasıl uyumlu hale getirebiliriz üzerinde çalışıyoruz. Nitekim bir sektörde kapasite çalıştırma, iki, 
sektörde bu tarz yatırımlara uygun fırsatların belirlenmesi ve haritalanması üzerine çalışmaları-
mız sürüyor. Yine özel sermaye girişimlerine uygun olarak da ölçülebilir standartları halihazırda 
yayınlamış bulunuyoruz. Yine etkinin performans hedefleri üzerinden ölçümlenmesi için GIIN’in, 
Global Impact Investing Network’ün IRIS Plus diye bir muhasebe sistemi mevcut, şu an için en sık 
kullanılan. Ayrıca Global Value Toolkit’ten de buna yönelik sektör bazlı birtakım sınıflandırma ve 
kriterlere ulaşmamız mümkün.

Coğrafi dağılıma bakıldığında etki yatırımcılığının aslında en faydalı olacağı bölgelerde çok az 
olduğunu, gelişmiş ülkelerde, Kuzey Amerika ve Avrupa’da daha etkin olduğunu görüyoruz. Ni-
tekim 2015 yılında merkezimiz özellikle MENA bölgesinde, İslami finansın yoğun olduğu bölgede 
etki yatırımcılığının hemen hemen yok denecek kadar az olduğunu fark etti ve bunun üzerine İs-
lam Kalkınma Bankasıyla ortak küresel İslami finans ve etki yatırımcılığı platformunu kurduk. 
Platformun amacı, 2 trilyon dolarlık, hatta hızla yükselen, büyüyen bir pazarın İslami finans pa-
zarının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bir şekilde entegre edilmesi. Bu konuyla ilgili Tür-
kiye içinde de bir ortak girişimimiz olacak, Tayfun Bey bu konuda detaylı olarak benden sonra 
bahsedecek. Onun dışında aslında konvansiyonel olarak baktığınızda da Türkiye gerçek anlamda 
büyük bir potansiyel sunuyor etki yatırımcılığında. Gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok oturmuş 
bir finansal sektörü var. Ama bunun yanında bir de taşıdığı ciddi kalkınmaya yönelik zorluklar 
mevcut. Bunlar, kadın istihdamı, genç istihdamı gibi konular. Bu arada sosyal girişimcilik ekosis-
temi açısından da Türkiye’de yaklaşık şu an 9 bin sosyal girişimci mevcut, potansiyeli buradan 
görüyoruz. Bu potansiyeli ortaya çıkarabilmek için merkez olarak biz de etki yatırımcılığının Türki-
ye’deki ekosistemini inceleyen bir rapor hazırladık. 28 Kasım’dan sonra da rapora web sitemizden 
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ulaşabilirsiniz. Amacımız Türkiye’deki ekosistemin oluşabilmesi için bir ulusal danışma kurulu-
nun oluşturulması ve bu konundaki ilgili paydaşların bir araya gelerek ekosistemi geliştirmek için 
neler yapabileceklerine beraber karar vermeleri. 

PROF. DR. CEM AVCI:
Ben teşekkür ederim. Evet, Tayfun Bey, sizin uygulamayı planladığınız bir mikro destek katılım 
fonu ile ilgili çalışmalarınız var. O konuyla ilgili kısaca bahsedebilirsiniz bize çok memnun oluruz. 

TAYFUN ÖZKAN:
Teşekkür ederim sayın başkan. Allah sözün doğrusunu, yararlısını ve güzelini söylemeyi nasip 
etsin. Participate in impact, etkiye tesire katılın mottosuyla başlattığımız bir program var bizim. 
Üzerinde iki yıldır çalışıyoruz biz bu konunun. Çok kısa bunun sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve 
Türkiye çerçevesinde neler yapabiliriz ondan bahsedeceğim. 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini hepimiz biliyoruz, 17 adet sürdürülebilir kalkınma hedefi var, 
Türkiye de bunlara katkı sunmak ve küresel kalkınma ajandasında görünürlüğünü artırmak üze-
re kendine kalkınma hedefi programında bir hedef biçmiş durumda. Bunu yapmanın da GIFIIP 
platformuyla, yani Global Islamic Finance and Impact Investment Platformuyla yapmanın çok 
doğru olacağını düşünüyoruz. GIFIIP, İslam Kalkınma Bankasıyla Birleşmiş Milletler kalkınma 
programı arasında geliştirilen bir program. Malumunuz etki yatırımı aslında bağışçılıkla, filantro-
piyle konvansiyonel yatırımın, yani normal yatırımın bir araya getirildiği; birinde finansal getiriyi 
koyduğumuz, öbür tarafa da pozitif olumlu sosyal etkiyi bir araya getirdiğimiz bir yeni yatırım tren-
di. Blended finance diye bir kavram da var, karma finans; yani kalkınma sermayesiyle özel serma-
yeyi bir araya getirip daha uygun rakamlarla etki yatırımını gerçekleştirebileceğimiz bir finansman 
türü. Bunlar dünyada çok gelişmiş vaziyette ve bu yatırımcıların da dikkatini çekmiş vaziyette. 

Finansın kuruluşu bir portföy oluştur, risklerini dağıtla başlamıştı. Bunlar finansı oluşturan, değiş-
tiren büyük dalgalar. 1974’e kadar aktif yönetim, portföy seçimi, portföy oluşturma gibi kavramlar 
söz konusuydu bizim dünyamızda, yatırım dünyasında. 1970’lerle, 1995 arasında bir portföy yöne-
tiyorsunuz ama buradaki maliyetlerinizi kontrol edin kavramı öne çıktı. İşte o yüzden borsa yatırım 
fonları, pasif yatırım, endeks yatırım gibi kavramlar gündeme geldi. 

1990’lardan sonraysa artık portföyünü etkili kıl, bir şey yap bu parayla, bu paran bir yandan getiri 
üretirken bir yandan da toplumsal bir faydaya, çevresel bir faydaya dönüşsün kavramı öne çıktı. 
Ve biz bence bu üçüncü dalgaya çok rahatlıkla binebiliriz çünkü bizim değerlerimiz, toplumsal 
duruşumuz buna çok uygun. 

Biz bu amaçla mikro destek katılım yatırım fonu gibi bir kavram geliştirdik. Çeşitli yatırımcılar-
dan, genellikle uluslararası sivil toplum kuruluşları, çok uluslu kurumlar, EBRD, IFC gibi çeşitli 
yerlere gideceğiz, ICTB gibi İslami Kalkınma Bankası, kamu ve özel sektör yatırımcılarından, ban-
kalar, holdingler gibi yerlerden yatırımlar alarak veya taahhütler alarak bir fon oluşturmayı düşü-
nüyoruz. Bu fonla da kırılgan kesimlere, onların toplumsal mukavemetini artırmak üzere, bu 
gençler olabilir, mülteciler olabilir, fakir ama girişimci insanlar olabilir, onların para kazan-
masına, gelir üretmesine, gelir elde etmesine yardımcı olacak ekosistemleri üretmek istiyo-
ruz. Bunun için de, bu bir teknik ayrıntı, iki farklı yatırım fonu planlıyoruz. Burada amaç, herkesin 
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bildiği balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek metaforu var ya, bir de balık oltasını verelim, 
balık yemini verelim, balık kovasını verelim; yetmez, bu balığı tuttuktan sonra onun balık halinde 
o balığı satabilmesi için gerekli ekosistemi kuralım. Çünkü onun balık toptancısıyla bilek güreşi 
yapma şansı yok ama biz bunları bir araya getirirsek o bilek güreşi yapma şansını, o kuvveti de 
kendisine veririz. Dolayısıyla bir ekosistem, bir pazar ekosistemi de oluşturmaktan bahsediyoruz. 

Kırılgan kesimi, kişiyi ekonomik güçlendirdiniz, o araçları, o sermayeyi sağladınız, böylece top-
lumsal mukavemeti artırdınız. Bir de o kişiyi değer zincirlerine katmak, az önce bahsettiğim eko-
sistemi oluşturmak lazım ve bu sayede toplumsal mukavemeti artırıyor olacaksınız. Biz bunu 2030 
hedeflerimizin başına koyduk, toplumsal dayanıklılığı artırmayı 2030 hedeflerimizin başına koy-
duk ve Kızılay bu anlamda 400’den fazla şubesi, 7500’den fazla personeli, 60 binden fazla ve her 
gün artan gönüllüleriyle bunu yapmak için oldukça uygun yeterli bir kurum. 

PROF. DR. CEM AVCI:
Aslı Hanım şimdi bize Türkiye Yatırımcı İlişkiler Derneğinin bu etki yatırımlarına, yatırımcı ilişki-
lerle nasıl yönetildiğini ve yatırımcı ilişkilerle nasıl entegre ettiğini bize anlatabilirseniz çok mem-
nun olurum. 

ASLI SELÇUK:
TÜYİD olarak biz 67 kurumsal üyemizle Borsa İstanbul’daki piyasa değerinin yüzde 70’ini temsil 
ediyoruz. Borsa İstanbul’un piyasa değerinin de yüzde 65’i yabancı kurumsal yatırımcıların elinde, 
dolayısıyla sürdürülebilirliğin ne kadar hızlı bir şekilde gündem maddesi olduğunu birinci elden 
biz yaşıyoruz. Şirketler olarak ortak fikrimiz ve ortak tecrübemiz, gerçekten sürdürülebilirliğin 
son bir iki yıllık dönemde inanılmaz hızlı bir şekilde hayatımızın bir parçası olduğu yönünde. 
Baktığımızda, eskiden sadece belli sektörleri, belli yatırımcı tiplerini, belli coğrafyaları, belli şir-
ketleri kapsayan bir trenddi aslında bu ama şu anda artık şirketler yatırımcılar tarafından değer-
lendirilirken kullanılan üç ana segmentten bir tanesi sürdürülebilirlik. Toplantılarımıza gelirken 
yatırımcılar normalde analist raporlarıyla beraber gelirler, ellerinde o sene için ve uzun dönem 
için beklentilerin olduğu birtakım veriler bulunur. Şimdi aynı şekilde sürdürülebilirlik kriterlerinin 
de olduğu birtakım değerlendirmelerle bize geldiklerini ve bu yönde bizden açıklamalar istedik-
lerini net bir şekilde görüyoruz. Ve hatta bu konuda uzman analistleri olan yatırımcılar da var, 
dolayısıyla hakikaten bu artık bir trend olmaktan çıkmış vaziyette.

Baktığımızda, önemli olan şirketler açısından bu yatırım dinamiğini bir an önce şirketlerinin te-
meline entegre edebilmek. Öncelikli olarak üst yönetimlerin bunu bir maliyet fonksiyonu olarak 
görmekten çıkıp gerçekten uzun vadede şirketin değer sağlayacağı bir süreç olarak görmesini 
sağlamak gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra şirketler olarak bunu kendi stratejimize nasıl entegre 
edeceğiz, yatırım hikayemize nasıl entegre edeceğiz, bu raporlamayı yaparken ne tarz sistemler 
kullanacağız, hangi soru setlerini kullanacağız çünkü o kadar geniş bir yelpaze var ki dışarıda, 
bizim şirketimizin, bizim sektörümüzün, bizim ülkemizin ve coğrafyamızın içinde kullanarak en 
fazla, en kısa zamanda yatırımcılarımızın beklentisi doğrultusunda katma değer yaratacak soru 
setlerine odaklanmak gerekiyor. Aynı zamanda bunu da uzun vadeli yatırım yapan sürdürülebilirlik 
fonlarına uygun bir iletişim stratejisiyle aktarabilmemiz gerekiyor. İşte burada yatırımcı ilişkileri 
çok kritik bir ol oynuyor çünkü bizler çift yönlü bir iletişim fonksiyonu yürütüyoruz. Hem şirketleri-
mizi, sektörlerimizi, ülkemizi dışarıdaki yatırımcılara anlatıyoruz hem de yatırımcı beklentilerini, 
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burada değişen dinamikleri ve bunun şirket için ne anlama gelebileceğini şirket yönetimlerimize 
aktarıyoruz. 

TÜYİD olarak bu dönem ve önümüzdeki dönemde sürdürülebilirliği en önemli stratejik öncelikle-
rimizden biri olarak yürütüyoruz ve düşündüğünüz zaman o kadar büyük ki buradaki fon büyüklü-
ğü, 2018 sonunda 31 trilyon dolardı, her konuştuğumuz dakika bunun büyüklüğü artıyor. 

Türkiye açısından çok güzel bir gelişme oldu son dönemde, bu sürdürülebilirlik meselesi YOİK, 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun gündemine geldi. YOİK sürdürülebilirlik fon-
larından küresel fonlardan Türk şirketlerinin elde edebileceği yatırımları artırmaya yönelik bir 
çalışması yapılması üzere Borsa İstanbul’u görevlendirdi. 
Benim bir şapkam daha var, Ford Otosan’ın yatırımcı ilişkileri müdürüyüm, dolayısıyla şirketler 
açısından baktığımda da yine aynı şeyi söyleyeceğim, bunu bir maliyet kalemi olarak görmekten 
vazgeçmek gerekiyor. Yatırımcılar da çünkü bunu sadece bir mecburiyetten dolayı yapan, mev-
zuat kapsamında yapan veya bu beklentiler için yapan şirketlerle, bunu bütün iş yapış modelle-
rinin merkezine oturtmuş ve ona göre yeniden tasarlamış şirketler arasındaki farkı çok net bir 
şekilde ayırt edebiliyor ve bizleri de ona göre değerlendiriyor. O yüzden hakikaten gelecek için 
neler mümkün, bunu etraflıca düşünebilmek lazım. Sorumlu iş modeli yaratabilmek süreç alan 
bir şey ama bir adım atmak çok önemli ve özellikle de süreci tüm paydaşlarımıza ve ekosistem-
lerimize yayarak bir çarpan etkisi yaratabilmek çok önemli. 

Bu sabah Koç Holding’in CEO’su bir deklarasyona imza attı 2020 sonuna kadar tek seferlik plastik 
kullanımını kaldıracağımıza yönelik olarak. Bu çok önemli bir gelişme, Koç Topluluğu şirketleri-
nin tamamı, topluluk şirketleri seviyesinde bütün bayiler, bütün tedarikçiler, bütün müşterilere 
kadar genişleyecek. Okulları düşünün, hastaneleri düşünün, yani şu tek kullanımlık plastikleri 
günlük hayatımıza ne kadar entegre ettiğimizi düşünün, çok büyük bir adım. Dolayısıyla bunun gibi 
hareketler gelecekteki yaşam kalitemizi de çok önemli ölçüde iyileştirecek olan, artıracak olan 
adımlar. 

Şöyle düşünün, bunu artık ürünlerine, hizmetlerine ve bütün iş yapış modellerine entegre et-
meyen bir şirket, bugün çok başarılı ve kârlı bir şirket bile olsa ileriye yönelik olarak önemli 
risklerle karşı karşıya. Yani mevzuat anlamında bir sabah bir bakacağız ciddi anlamda mevzuat 
yükümlülükleri gelmiş olacak. Müşteri beklentileri ve tercihleri anlamında, otomotiv sektörünü 
düşünün, 10 sene önce lüks gördüğümüz şeyler bugün artık hayatımızın bir parçası, bunun gibi 
birçok örnek var. Aynı zamanda da yatırımcı beklentileri anlamında her şey aynı yöne doğru iler-
liyor.

PROF. DR. CEM AVCI:
İş Portföyde bir etki yatırım örneğiniz var. Burada neler öğrendik, bize kısaca anlatabilir misiniz?

HÜSEYİN GAYDE:
İş Bankası, 5 Mayıs 2008 yılında bir sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye Erozyonla Mücadele 
ve Ağaçlandırma Vakfıyla birlikte TEMA Gönüllüleri Değişken Özel Fonu kurdu ve bunu yatırım-
cılara sunmaya başladı. Bu fonumuzun fon yönetim ücreti, TEMA Vakfıyla birlikte paylaşılarak 
TEMA’nın yapmakta olduğu projelere finansman sağlamayı amaçlıyordu. 
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Bu deneyime baktığımızda, fonun en büyük yüksek değerini Ocak 2010 tarihinde 25 milyon dolar 
seviyesine ulaştığını görüyoruz. Ama bugün baktığımızda fonumuzun değeri sadece 1,1 milyon 
dolar. Yani yatırımcı ilgisi düşük kalmış. 

Bu fonumuz sadece TEMA gönüllülerine satılan bir fon ve İş Bankası dağıtım ağıyla satılan bir fon. 
Bunun yatırımcıya ilgisini bir miktar engellediğini düşündüğümüzden dolayı, fonumuzun Türkiye 
Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden ve isteyen tüm yatırımcılara satışına 
yönelik bir düzenleme başvurumuz var. Şu an SPK’da bekliyor. 

Aynı şekilde fonun getirisine baktığımızda, 12 yıllık süreçte en yüksek yüzde 36, en düşük -11 se-
viyesinde bir getirisi var nette. Bu da tabi getirilerdeki bu dalgalanma baktığınızda, yatırımcıların 
özellikle risk iştahı düşük yatırımcılar için olumsuz olarak karşımıza çıkmış. Bunu da engellemek 
üzere fonumuzun stratejisini kıstas ölçütü üzeri getiriden mutlak getiri hedefine çevireceğiz ki 
getirilerdeki bu dalgalanmaları azaltıp müşteri memnuniyetini, katılımcı memnuniyetini en yük-
sek seviyeye çıkarabilelim. 

Temel olarak bu fonda biz ne yapıyoruz, bu fonun yatırım yaptığı şirketleri TSE EN ISO 14001 çev-
re sistem yönetim belgesine sahip olması şartı var. Ayrıca altın arama faaliyetlerinde bulunan 
şirketlere, tütün mamulleri üretimi ve silah üretimi yapan şirketlerin varlıklarına yatırım yap-
mıyoruz. Yakın zamanda çevre cezası alan şirketlerin yine hisse senetlerine veya özel sektör 
borçlanma senetlerine yatırım yapmıyoruz. 

Bu bağlamda Türkiye’nin henüz yeterince bu alanda yeterince yol kat etmediğini, hatta hiç yol kat 
etmediğini kendi deneyimlerimizden söyleyebiliriz. 

Global ölçekte baktığımızda, dünyada Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
ulaşmak için 5-7 trilyon dolar arasında yıllık finansman ihtiyacı var. CFA Society, 2017 yılında ya-
tırım şirketlerinin önde gelen yatırım kişilerine sorduğu bir soruda, çevresel sosyal ve yönetişim 
değerlerine dayalı yatırımların ileride ne kadar önemli olacağını sormuş. Katılımcıların yüzde 73’ü 
bu değerleri ön plana çıkan şirketlerin önümüzdeki dönemde yatırımlarda daha çok tercih edile-
ceğini belirtmişler. Blackrock’ın CEO’su kârdan ziyade artık toplumsal değerlerin ön plana çıkma-
sı gerektiğini belirtmiş, Statestreet yatırım şirketinin CEO’su 2029’da, yatırım endüstrisinde beş 
tane ana konunun ön plana alınacağından bahsediyor. Bir tanesi Çin’in dünyadaki en büyük pazar 
olması, diğer pasif yatırımların aktif yatırımların önüne geçmesi.

Baktığınızda bizim açımızdan önemli olan diğer ikisi ise bu çevresel, toplumsal ve yönetişimle 
ilgili değerlere yatırım yapan şirketlerin daha çok tercih edilebileceğini, nasıl ki şirketlere yatı-
rım yaparken kredi notlarına bakılıyor, da artık önümüzdeki dönemde ESG (environmental, social, 
and governance – çevresel, sosyal ve yönetimsel) kriterleri notunun yatırımcılar tarafından talep 
edileceğini tahmin ediyor. J.P. Morgan geçen yıl yaptığı bir analizde, tahminde, önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde etki amaçlı yatırım tutarının 400 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasına ulaşmasını bek-
lediğini belirtiyor ve bu yatırımları yeni bir varlık sınıfı, yani hisse senedinden sabit getirilerden 
farklı yeni bir varlık sınıfı olarak ön plana çıkarıyor. Bütün bunları topladığımızda, artık jenerasyo-
nun da değiştiğini ve daha sosyal ve çevresel anlamda daha duyarlı kuşakların ön plana çıkmaya 
başladığını düşündüğümüzde, etki amaçlı yatırımların önümüzdeki dönemde yatırım anlamında 
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bir istisnadan ziyade bir zorunluluk olarak önümüzde olacağını, dolayısıyla bir modadan ziyade 
iş modelinin kendisine yönlendirebileceğini düşünüyorum.

PROF. DR. CEM AVCI:
Delphine çok uluslu finans kurumunuzda etki yatırımı yaklaşımını ve ne öğrendiklerini bilmek 
isterim. 

DELPHINE RIOU:
Burada bulunma amacım bu farklı terimler, sosyal sorumlu yatırımlar (SRI-socially responsible 
investment) ve etki yatırımı hakkında bazı bilgileri vermek. Kendimizi sorumlu yatırım alanında 
öncü olarak görüyoruz. Fransa’da uzun zamandır varız, ilk SRI fonumuz 2002’de kuruldu. 

Şirketimizde ESG analistleri çalışıyor. Kote şirketleri ESG pratiklerine bakarak sıralama yapıyor 
en alttaki üçte birlik kısmı eleyip, en iyi uygulamaları olan şirketleri seçiyoruz. Biz küresel ölçekte 
sektörel araştırma yapıyoruz, örneğin ben otomotiv sektörüne bakıyorum ve Avrupalı, Asyalı ve 
Amerikalı ve gelişmekte olan şirketleri inceliyoruz. Green-washing olarak bilinen sahte yeşil var-
lıklara yatırım yapmamaya çok dikkat ediyoruz. 

Etki yatırımında 4 kişilik bir ekibimiz var ve borsaya kote olmayan şirketlere yatırım yapıyo-
ruz. Fikir, sosyal veya çevresel bir sorunu çözmek için çözüm geliştiren girişimlere yatırım 
yapmak. Örneğin STK’lara yatırım yapıyoruz ve amaç bu kurumlara ölçeklenme/büyüme olanağı 
sunmak. Örneğin sosyal konut, istihdam ajansı, yaşlıların konutları vb konulara yatırım yapıyoruz. 
Sonuç olarak, etki yatırımcısı olarak etkiyi göstermemiz gerekiyor. Bunu yapmak gerçekten zor. Bu 
yüzden ölçeklendirmek de zor. Bu, sicile sahip olmak, etkiyi izlemek için şirketle sürekli bir diya-
log kurmanız gerektiği anlamına geliyor. Örneğin Fas’ta IFC gibi etki odaklı bir kurumda çalışırken 
bile etkiyi göstermekte zorlandık. Şu anda BNP Paribas’da etki yatırımlarını Fransa’dan sonra 
İtalya ve İngiltere’de genişletmeye çalışıyoruz. 

Diğer yandan sorumlu yatırım alanında önemli bir adım attık ve bir yıl önce BNP Paribas As-
set Management tarafında ESG kriterlerini tüm yatırım sınıflarına, varlık yönetimi içindeki tüm 
stratejilere entegre etmeye karar verdik. Böylece, bu kriterler ana akım olacak. Bu ironik ama 
belki bu ana akım etki yatırımını artırmaya yardımcı olacağını düşünüyorum.

4 temelimiz var. Birincisi ESG entegrasyonu, ESG entegrasyonu yatırım ekibinin ESG kriterlerini 
yatırım sürecine entegre etmesini sağlamak. ESG kriterlerinin entegre edilmesi için 60 yatırım 
ekibi ile 60 toplantı yaptık. Söyledik ve bu ana akım fonlar için sıkı ESG kuralları koyduğumuz 
anlamına geliyor. Tamam, bu kriterleri entegre edeceksiniz, temelde ESG puanı yoksa bir şirkete 
yatırım yapamazlar. Ve eğer bu şirketin ESG puanı düşükse, şirketin neden bu kadar düşük puan 
aldıklarını anlamalarına yardımcı olmak ve şirketin ESG uygulamalarını geliştirmesine yardımcı 
olmak için şirketle ilişki kurmaları gerekir. Ayrıca portföyün ESG notunun karşılaştırma ölçütü-
nün de üzerinde olması gerekiyor. Benzer şekilde karbon ayak izinin de karşılaştırma ölçütünün 
altında olması gerekiyor. 
2. ana temelde şirket ile çalışmaya liderlik edecek 3 yönetici işe aldık. ESG puanları daha düşük 
şirketlere odaklanıyoruz. 
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Ayrıca sorumlu iş davranışını şirkete yaklaşımına entegre ettik. Yatırım yapacağımız şirket seçimi-
ni Birleşmiş Milletler Global Compact penceresine göre bakıyoruz. 

Ayrıca bir sektör politikası geliştirdik, sektörlere özgü bazı kurallar belirliyoruz. Örneğin kömüre 
yatırım yapmayacağız. Bu sektör politikasını genişleteceğiz, belki 2-3 yıl sonra plastik kullanımda 
bir kuralımız olacak. Tütün sektörünü portföyümüzden çıkardık.

4. temelimiz enerji geçişi, çevresel koruma ve eşitlik konuları. Bu yüzden, bazı performans gös-
tergeleri seçeceğiz. Bu hedefleri portföy yöneticileri karşılaştırma ölçütünü bu alanlarda aşmaya 
çalışacak. Yatırımımızı küresel kalkınma hedefleriyle ilişkilendirmek için küresel stratejimizde bu 
taahhüde sahibiz. 

Küresel kalkınma hedeflerinin uzun bir hikâye olduğunu biliyor olabilirsiniz. Temelde amaç yok-
sulluğu azaltmak ve devlet temelli bir girişim olsa da hükümetler özel sektörü de bu alanda teşvik 
ediyor. 

Büyük şirketler için karmaşık bir konu. Şirketlerin faaliyetlerini küresel kalkınma hedefleri ile 
gevşek bir bağlantı kurmak gerçekten çok kolay. Konu hakkında bir standart yok ve herkes küre-
sel kalkınma hedeflerini kötüye kullanarak varlıkları yeşile boyayabilir. Biz BNP Paribas’da etki 
yatırımcılığı konusundaki uzmanlığımızı kullanarak etkiyi vurgulayacak bir çerçeve oluşturmaya 
çalışıyoruz.

PROF. DR. CEM AVCI:
Bir sorumuz var, etki yatırımı öncülerinden kadın girişimcilerle ilgili kolay ulaşılan bir platform 
oluşturulabilir mi? Böyle bir öneri etki yatırımı içine giriyor mu girmiyor mu?

GÜLÇİN SALINGAN:
Kadın girişimciliği kadın istihdamına katkı sağladığı için kesinlikle giriyor tabi. Bir platform için 
ise şöyle diyebilirim, biraz önce bahsettiğim raporun doğrultusunda biz ulusal bazda bir danışma 
kurulu oluşturmayı düşünüyoruz, böyle bir girişim var, Dışişleri Bakanlığının da öncülüğünde. Bu 
danışma kurulu, bu tarz farklı tematik alanlarda etki yaratacak yatırımların artması için çalışıyor 
olacak. Belki bu tarz bir danışma kurulunun alt komiteleri olarak bu tarz platformların kurulması 
söz konusu olabilir. 

PROF. DR. CEM AVCI:
Şimdi tabi burada çok önemli bir konu var, bir soru var; etki yatırımlarındaki etki ölçümü nasıl 
yapılıyor, yapılıyor mu? 

GÜLÇİN SALINGAN:
Evet. İşte biraz önce bahsettiğim aslında sektörün şu anda yaşadığı en büyük zorluk, genel kabul 
görmüş muhasebe kuralları gibi bir sistemin henüz oturmamış olması. Şu anda etkinin ölçülmesi 
daha çok yatırım bazında yatırımcının yarattığı bir hikâye doğrultusunda oluyor. Orada önemli olan, 
yatırımcının etkiyi ölçülebilir hale getirebilmesi.



sermayepiyasalarikongresi.org.tr292

GÜLÇİN SALINGAN:
En son şunu söylemek istiyorum: bir gün her yatırım etki yatırımı olacak. Onun için hem ülke ola-
rak hem bence özel sektör olarak bir an önce burada yer almamız gerekiyor.
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ABDURRAHMAN ÖZCİĞER:
Bu panelimizde, insanın neden var olduğu, varlık nedeni, insanın özellikleri, insanın en iyi versi-
yonu için hangi özellikler gerekiyor, bunları değişik boyutlarda değerlendireceğiz. Bilişsel boyutta, 
davranışsal boyutta, ruhsal boyutta ve fizyolojik boyutta bireysel olarak veya toplumsal olarak. 
Ekonomik yaşam içerisinde nasıl davranmalı, nasıl en iyi versiyonuna ulaşmalı konularına bakış 
açısı getireceğiz. 

İsmail Hakkı Hocam, insanın varlık nedeni nedir, beynin buradaki etkisi nedir ve kâmil insan nedir 
konusunda çok değerli görüşlerinizi paylaşırsanız seviniriz.

PROF. DR. İSMAİL HAKKI AYDIN:
Konu çok geniş ama ben özetlemeye çalışacağım. Beyin belki Allah’ın insanlara bahşetmiş olduğu 
en büyük nimet. Ömrümüz bunu incelemekle, ameliyatını yapmakla geçti. Her gün bir önceki gün-
den daha farklı bilgilere şahit oluyoruz ve sırlar içerisinde aştığımız bir sır kapısından sonra kar-
şımıza birçok sır perdesi açılmakta. İnsan niçin geldi bu dünyaya, beyin bize niçin verildi, insan-ı 
kâmil olmak için esas yol haritamız nedir, bunlar çok önemli konular. Hep genel kavram, insanlı-
ğın tarihinin başlangıcından itibaren hep insan yaşamaya, nefes almaya geldi diye bir yanlış algı 
içerisindedir. Oysa insanın dünyaya geliş amacı, hayata katkı sağlamaktır. 2010 yılından sonra 
dünyada üç büyük bilimsel gelişme oldu. Bir tanesi konnektom’dur, ötekisi laniakea’dır, ötekisi 
de epigenetic’dir. 2010 yılından sonra oluşan bu gelişmeleri, laniake, yani çapı 500 milyon ışık yılı 
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çapında olan uzayın, galaksiler sisteminin, yıldızlar aleminin aynen beyin gibi çalıştığını, beynin de 
aynen galaksi sistemi gibi çalıştığını ortaya koymuştuk. Bunu ilk olarak Nature’da yayımlandı ve 
yayımlayan bilim insanı Nobel ödülü aldı. Oradan biz birazcık daha beyni anlamaya gittik. Aslında 
Allah her insana 100 milyar beyin verdi, her insanda asgari 100 milyar beyin vardır. Daha doğrusu, 
her biri bir beyin gibi çalışan 100 milyar nörondan asgari, çünkü bunlar da her gün değişebilmekte, 
artabilmektedir, sayılarımız gün geçtikçe artmaktadır ve bu nöronlar, yani bu beyincikler dediğimiz 
100 milyar beyin, her bir insanda var olan 100 milyar beyin, sonsuz hafıza kapasitesine ve sonsuz 
bilgi işleme kapasitesine sahiptir. Bizim bunları kullanmamızdaki esas gaye, hayata katkı sağla-
maktır. Hayat dediğimiz sade insan değil, insan sadece bu alem içerisinde bir zerre bile değildir 
belki de. Biz evrende yaratılan her ne varsa, yıldızlardan taşa toprağa, bitkilerden çiçeğe böceğe 
varıncaya kadar, hepsinin canı vardır, hepsinin onuru vardır, hepsinin haysiyeti vardır, hepsinin bir 
kimliği vardır. Onun için varlık nedenimiz, bu beynin nimet olarak insanlara verilmesinin esas 
nedeni, hayata katkı sağlamaktır. Bir ormanı orman yapan sadece ormanın kendisi için ağaçlar 
değil, yaprak da önemlidir. Herşey devamlı değişim içerisindedir. Biz buna plastisite diyoruz bilim-
sel olarak. Yani her gün daha yeni bir şeyler ortaya koymak durumundayız. Bildiğimizi aktarmak 
durumundayız çünkü insan-ı kâmil olmak için, biz buna educated man veya sofisticated man, hatta 
Muhammed İkbal’in insan-ı kâmil kavramı Kant’ta farklı olarak ortaya çıkmaktadır. O bakımdan 
insan-ı kâmil, topluma en fazla faydalı olan insan olarak algılanmaktadır ve her gün daha önceki 
günden daha iyiye doğru gitmek gerekmektedir. Bilimsel olarak aktarmak durumundayız. Bizi kıy-
metli yapan yanımızdakidir. Yanımızdakini eğer dikkate almazsak, bir adım ileriye gidemeyiz. 
1984’te Zürih’te doktoramı yaparken Gazi Yaşargil Hocam, Trabzonlu olmam hasebiyle biraz hırslı 
bir adam olduğumu hissetmiş olacak ki çağırdı beni bir gün, ben gece mesela laboratuvarda ça-
lışıyorum, gitmiyorum filan, o anladı ki farklı bir yol izliyorum. Dedi ki “İsmail Hakkı, eğer başarılı 
bir bilim adamı olmak istiyorsan, mutlaka yanındakiyle beraber olacaksın. Arkadaşlarını ihmal et-
meyeceksin, arkadaşlarınla beraber, yani grup çalışması yapacaksın”. Bu ne demektir, aktarmak, 
almak, öğrenmek ve öğretmek. Zaten mürekkebin olmadığı yerde bu nedenle ensest ekonomik sö-
mürü doğar ve gözyaşı ve kan akar. O nedenle bu çok ehemmiyetli. Yani bilgi devamlı beynin üret-
mesi gereken, hatta şöyle söyleyeyim, beyin o kadar hızlı bilgi üretiyor ki biz bunun farkında bile 
değiliz. Beyin çünkü normalde şu anda konuşuyoruz ama dışarıda olanları bile kaydeder. Beynin 
her bir nöronu, 2 üzeri 100 milyar bağlantı sağlar ve bu hız, yani saniyede yaptığı işlem, hepimizin 
işte şu kadar bilgisayarımız vardır, şu kadar hızlı işlem yapmaktadır diye, beynin işlem hızı sani-
yede 10 üzeri 16 işlem bölü saniyedir. Tabii bu astrofizikçilerin buldukları, tespit ettikleri simülas-
yonlarla, farelerin beyinlerinde, kedilerin beyinlerinde yapılan çalışmalarla ortaya çıkmaktadır. Şu 
anda dünyada 2 en büyük proje vardır. Birisi Bloom Brain proje, ötekisi de Connectome projesidir. 
Connectome projesi Amerikalıların yapmış olduğu proje, Bloom Brain projesi de Avrupa Birliği’nin 
desteklediği ve içerisinde iki Türk bilim adamının bulunduğu, Zürih ETH’de yapılan bir projedir. 
Burada nöronların işlem hızını, 10 üzeri 16 işlem bölü saniye, eğer teleskopla beraber biz galak-
si sistemine baktığımız zaman da uzaya baktığımız zamandaki bir uzayın görüntüsüyle beynin 
nöronlarını mikroskop altına koyduğumuz zaman da ortaya çıkan görüntü aynıdır, tamamen aynı-
dır. Uzaydaki bu 500 milyon ışık yılı mesafesindeki, uzaydaki bu hız 10 üzeri 116 işlem bölü saniye-
dir. Biz bunların hepsini bilinçsel olarak algılayamayabiliriz ama beyin bunların hepsini kaydeder. 
Beyin onun için mükemmel bir organ. Beyin her yere kaydeder ve beyin o kadar metamorfik bir 
gelişme içerisindeki, bugün mesela bundan bin sene önce, 250 senede, 500 senede bilgi iki katına 
çıkıyordu. Ama beyin geliştikçe, beyin araştırmaları geliştikçe, bu mesela 1900’lü yılların başların-
da 150 yıla indi, 1980’li yıllarda bu 50 yıldı, bugün inanın 72 saat içerisinde bilgi iki katına çıkıyor. Bu 
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beyinle ilgilidir, üç sene önce yazmış olduğum Beynin Şifresi adlı kitabımda beynin hafızasını 2,5 
milyon gigabayt olarak yazmıştım ama bugün namütenahidir diyorum, sonsuzdur diyoruz. Çünkü 
beyin holistik kayıt yapar, yani her yere her şeyi kaydeder. Hepiniz bilirsiniz ki bir noktadan sonsuz 
sayıda düzlem geçer. Bu şu anlama gelir, nöron sonsuz kayıt yapar ve nöronlar arasında çok yeni, 
bundan 24 Nisan’da yayınlanan Nature’da ki, Nature bizim bilim camiasının, arkadaşlar çok iyi 
bilirler, Nature Science gibi dergiler dünyanın en önemli, top dediğimiz bilimsel dergileridir; orada 
yayınlanan bir makalede, bir buluşta, nöronlar arasında bile nanotüpler var ve bu nanotüplerin 
içerisinde sonsuz kayıt mümkün. O nedenle biz bu Connectom’umuzu, nöronlar arası ilişkiyi çok 
hızlı çalıştırdığımızda, farkında olmasak bile biz 4 milyonda ancak bir tanesini fark edebiliyoruz. 
Ama beyinde var, çünkü beyin unutmaz, unutan biziz. Hatırlama problemi, beynin kendisinde ha-
tırlama problemi yoktur, yani kortikal alana çıkartmak kendi elinizdedir. İsterseniz unutmazsınız. 

ABDURRAHMAN ÖZCİĞER:
Peki kâmil insana ulaşmak için ne yapmak lazım?

PROF. DR. İSMAİL HAKKI AYDIN:
En büyük nimet beyindir. Namazdan da niyazdan da hepsinden daha önemlisi, Kur’an da öyle 
söylüyor zaten, bütün kutsal kitaplarda var. Beyni niye kullanmıyorsunuz, neden beyninizi kullan-
madınız, neden düşünmediniz, neden tezekkür etmediniz, neden tefekkür etmediniz, neden proje 
üretmediniz diye ikazlar vardır. Onun için nöronlarınızı çok iyi kullanın. Bugün daima dününüzden 
ileride olsun, nöronlarınızı kullanın, bilgi üretin, proje üretin ve ürettiğiniz projeleri mutlaka 
paylaşın, arkadaşınıza, yanınızdakine. Benim anlattığım gibi, yanındakinin elinden tutun. Yaprağı 
yaprak yapan yanındakidir, dalı dal yapan ağacın kendisidir, ormanı orman yapan da aynı şekilde 
ağacın kendisidir. Bilgi insanlığın ortak mirasıdır. Sanat ise ortak lisanıdır. Benim beynimdeki 
bilgiden, tecrübeden, ameliyat yöntemlerinden sizlerin hakkı olduğu gibi, Arabistan çöllerindeki 
bir bedevinin çocuğunun da Afrika’daki bir balta girmemiş ormanlardaki bir yamyamın yavrusu-
nun da, Eskimo’nun da hatta yabani bir hayvanın, hatta uçsuz bucaksız uzaydaki bilip bilmediğimiz 
bedelli bedelsiz varlıkların hakkı vardır. 

ABDURRAHMAN ÖZCİĞER:
Zuhal Hocam, insanın karar verme sürecini bilişsel boyutta nasıl değerlendiririz, bu noktada sizin 
katkınızı almak istiyoruz.

PROF. DR. ZUHAL BALTAŞ:
Beynimizin gücünü tanıdıktan sonra, beynimizin bu gücünü niye kullanamıyoruz, sorun nerede-
dir, biraz da ona bakacağız herhalde. Beyninizi kışkırtın diyoruz çünkü beyni dışarıdan kışkırtan 
çok fazla güç var. Beynimiz her ne kadar çok mükemmel işleyen bir sistemse de kendi içinde de 
zorlukları var, biyokimyasal zorlukları var, onlardan söz edilecek biraz sonra. Bu biyokimyasal zor-
lukların ortaya çıkarttığı dünyada bir de bize dünyanın sunduklarıyla zorlayan yapılar var. Mesela 
devlet politikaları, hâlâ bizi bombardıman ediyor, çeşitli ideolojilerin beyin yıkamaları beynimizi 
meşgul ediyor, kapital dünya aynı şekilde beynimize çeşitli ürünleri almamız için mesajlar gönde-
riyor. Bir de bunun üzerine Analytica’nın çıkarttığı yazılımlarla beynimizin karar mekanizmalarını 
nasıl yöneteceğimiz gösterildi. Bütün bu yapıların işlemesine karşı biz kendimiz neler yapabiliriz, 
nelere hayır diyebiliriz, buna karar vermemiz ve doğru karar, uygun karar için beynin hangi sistem-
lerini etkin kullanacağımıza yardımcı olacak mekanizmaları devreye sokmamız gerekiyor. 
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Bugün biliyorum ki şu grubun içerisinde uzun ve sağlıklı yaşamak ister misiniz sorusunu sorsam, 
çoğu kişi evet diyecektir. Uzun yaşıyorsanız sağlıklı yaşamayı mı tercih edersiniz, yoksa her koşul-
da uzun mu yaşamak istersiniz desem, cevabınız belki değişecektir. Onun için bir soru sorulurken 
kurulan çerçeve, bizim kararımızı etkiler ama buna rağmen biliyorum ki çoğunluğun buna evet de-
meye yatkın olmasına rağmen, grubun bir kısmı çıktığı zaman paketinin üzerine çakmağını koya-
cak ve başka bir yere gidecek. Yani sağlıklı ve uzun yaşaması için gereken şeyi yapmayacak, başka 
bir kararla başka bir sisteme ayak uydurarak hareket edecek. Bu iki bilim insanı, bizim beynimizin 
nasıl çift süreçle çalıştığını bize gösterdi. Çift süreç derken de kontrolü eline alan birinci sistemle, 
bu kontrolü eline alan birinci sisteme karşı akılcı, uslu kullanan sistemi, yani uslu ve akıllı uslu 
dediğimiz, usu hayata getiren sistemi bize tanıttılar. Amos Tversky ve Daniel Kahneman, Kahne-
man’ı buradaki kişiler çoğunlukla finansla ilgili oldukları için tanıyorlar diye düşünüyorum, bir 
psikolog olarak 2002 yılında ilk kez Nobel ödülünü aldı, ekonomi ödülünü. Nobel ekonomi ödülünü 
alan bir psikolog, tabii ki de ekonominin akışını değiştirdi. Klasik ekonominin önüne bir davranış-
sal ekonomi ya da psikolojik finans dediğimiz bir başka finans sayfasını açtı. Bizim kararlarımızı 
etkileyen şey, bize sunulanların arkasında beynimizin birinci sistemini harekete geçiren yapılardı. 

Peki beynimizin birinci sistemi dediğimiz zaman, yani kontrolü birinci olarak elde tutmaya çaba-
layan sistem, aslında bizim yaşamsal olarak hayatta var olmamızı sürdüren sistem. Limbik sis-
tem diye geçti, biraz sonra bunu belki daha da ayrıntılı olarak ele almamıza Sinan Hoca yardımcı 
olacaktır diye düşünüyorum. Burası da bizim hızlı, kolay karar veren, keyfe dönük ama yaşama 
bağlı olmamız için ve yaşamda kalmamız için hareket eden, hızı sebebiyle ani ve paralel çalışan, 
ustaca bizi yöneten bir sistem. Ama maalesef ki kısa dönemli kararlar için bu ustaca yönetim, 
işte burada ürettiğim dünyaya ve hatta evrene uzanması gereken dediğimiz cümleleri, asla haya-
ta taşımayan bir sistem. Ancak ikinci sistemimiz, beynin sonradan gelişen sistemi, insanı insan 
yapan, ayağa kalktığımız zamandan itibaren bizim düşüncelerimizi sistematik kullanmamıza yar-
dımcı olan sistem ise çaba gerektiriyor, enerji gerektiriyor, düşünmeyi gerektiriyor, tümdengelim-
leri, tümevarımları kullanmamızı gerektiriyor, kurallara uymak için bizi çaba harcamamıza imkân 
veriyor ancak biz bunu çok da kullanamıyoruz. Bunu kullanmamız için Daniel Kahneman’la, Amos 
Tversky bize karar hatalarına sebep olan zorlukları öğrettiler. Karar hatalarının ortaya çıkmasına 
sebep olan faktörleri söylediğim gibi çerçevelemeden tutun da dün konuşuldu, yine finans piya-
sasının en iyi bildiği şey sürü psikolojisi dediğimiz, toplumda yapılanlara ayak uydurma dahil, pek 
çok 30 küsur tane birinci sistem davranış yönetimi ve karar mekanizması var. Bunları tanıyarak 
nasıl yönetebiliriz, ben bu konuda çaba harcayan bir grubun da kurucusuyum. Grubumuz da Nudge 
Network, insanları nudge’layarak onları yormadan, ikinci sistemlerinin adına onları bir kere dü-
şündürüp ardından birinci sistemi harekete geçirecek nudge’lar üretebiliyoruz.

Şimdi çok iyi çalışan bir kişiye yöneticisi diyebilir ki, gel senin performansını çok beğendim, ben 
sana her gün 1000 lira vermek istiyorum, uygun mu? Ya da istersen sana şöyle yapabilirim, her 
gün 1 kuruş vereyim ve bunu üstel olarak 30 gün devam ettireyim, hangisini seçersin. 1 kuruş, 2 
kuruş, 4 kuruş, 8 kuruş, 16 kuruş devam ediyor. Çocuk hangisini seçecektir, bu genç çalışan, tabi ki 
birinciyi seçiyor ama aldıkları para çok net hemen keskin hesaplayabildiği bir para olmasına rağ-
men, ikinciyi seçeceği zaman alacağı paranın çok düşük bir miktarı. İşte burada sistem 1 devreye 
girip hızlı kararıyla kendisi için yararlı olmayan bir tercihi yapmış durumda. Peki biz acaba bu sis-
tem hatalarını başka nerelerde kullanıyoruz diye bakarsanız, çok geniş kullanma alanlarımızdan 
ben birkaç örneği daha sizle paylaşacağım. İnsanlara şunu soruyorlar, sizinki gibi bir girişimde 
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bir başka kişi bulunsa başarı koşulu ne olur? Sizin kendi işinizdeki başarı koşulunuzda yüzdeniz 
ne? Her zaman keser kendine kesiyor, diğerleri bu işe girerlerse yüzde 39 başarılı olabilirler ama 
ben kendi işimde üstün bir başarıya sahibim, yüzde 81 diyorlar. Yani beynimiz bizi aynı zamanda 
kandırıyor. Beynimizin kandırmasından kurtulmamız çok kolay değil, çok sistematik bir şekilde 
onu yönetmedikçe. Mesela zihinsel muhasebeleri de doğru yapmıyoruz. Eğer bir arkadaşınızla 
bir alışverişe gittiğinizde şöyle renkli kalemleri çok beğendiniz ve 65 lira para verip alacaksınız. 
Arkadaşınız dese ki 100 metre ötede bir dükkân var, oraya gidersek 10 lira daha ucuza alaca-
ğız. Gider misiniz, evet gidiyorsunuz, 10 lira daha ucuza alıyorsunuz. Ancak bir elbise beğendiniz 
550 lira, aynı 100 metreyi yürüyüp 540 liraya bu elbiseyi alırız dediğinizde gidiyor musunuz, hayır 
gitmiyorsunuz. Niçin, çünkü paranın rakamsal değeriyle, paranın psikolojik değeri eşit değil. Siz 
tercihlerinizi paranın psikolojik değeri, yani birinci sistemin paraya atfettiği değere bağlı olarak 
harcamanızı yapıyorsunuz. 

Peki, çerçeveleme ve çapa atmadan bahsettik. Çapa atmada her zaman gördüğünüz vitrinlerde 
çapalar var, ne kadar indirime girdi, yüzde kaç düştü. Dan Ariely’in kitaplarını okuyanlarınız vardır, 
okumaya devam edin, çok hoş araştırmaları var. Bu araştırmalardan birinde, öğrencilerine güven-
lik numaralarını, sosyal güvenlik numaralarının son üç rakamını yazmalarını istiyor ve önlerine 6 
tane ürün koyuyor. Sosyal güvenlik numarası en düşük olanlarla, sosyal güvenlik numarası yüksek 
olanların ürünlere verdiği, atfettiği değer listesini görüyorsunuz. Büyük bir katlanma gösteriyor. 
Bir tarafta bir tanesi şampanyaya 11 dolar verirken, öteki aynı şampanyaya 37 dolar veriyor. Çapa-
yı nereye attığınıza bağlı. Bunun için hayallerinizi yüksek tutun da bir çapadır ama iyi bir çapadır. 
Onun için çapaları hangi atılan çapayı kullanacağım veya kendime nasıl çapa atacağım meselesini 
dikkate almamız gerekiyor. İşte bunun için nudge sistemleri size ceza ve ödül arasında gidiş geliş 
yapmadan özgür olarak ama ataerkil yapıda beynin ön loblarının kullanılarak oluşturduğu kısa 
yolları kullanarak harekete geçmenizi sağlayan özellikler.

Hepiniz parayla ilgili olduğunuz için, bir banknotta kaç tane bakteri var, hocalarım biliyorlar. Ox-
ford Üniversitesinin çalışmalarından birinde 25 bin diyor, bir banknotta. Siz banknotları elleyip 
elleyip, sonra da gelip sofraya oturup yemeğinizi yiyorsunuz. Zaten insanların el yıkama miktarı 
ortalama olarak 6 saniye. Halbuki biz şunu biliyoruz, el yıkama sürenizin 15 ile 20 saniye olması, 
ılık ve akarsuda olması gerekiyor, kurtulmanız için bu bakterilerden. Baltaş’ta şu nudge’ı ürettik, 
Nudge Grubu olarak. Yemek öncesinde, arkadaşlarınıza bu nudge’ı göndererek onların bakteriler-
den arınmış bir şekilde sofraya oturmalarını ve ekmeklerini böyle koparmalarını sağlayabilirsiniz.

ABDURRAHMAN ÖZCİĞER:
Elshan Bey merhabalar, finans dünyasının içinde birisi olarak insanın en iyi versiyona ulaşması 
için, insanın kendini bilmesinin önemi ve bunun için neler yapması gerektiği konusunda sizin de 
değerli görüşlerinizi merak ediyoruz.

ELSHAN GULİYEV:
Benim konuşmam bilim değil, aslında bilimin ezoterik tarafı olacak. Bizim finans sektöründe çalış-
mamızı ve yıllardır yöneticilikle uğraştığımız için en büyük problemimiz, üstatlarımızın da söylediği 
gibi beyni nasıl doğru kullanmak, insan nasıl doğru yaşamalı, insan nasıl doğru çalışmalı, bu konu-
lar hep bizim hayatımızı sorguladı ve hep bu soruya cevap aradık. Biz dünyaya azap çekmek için de-
ğil mutlu olmak için geldik. İnsanın en iyi hali, ben böyle başlıyorum, “sen”, sen olmak için doğdun.
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Şimdi insan aslında analiz ettiğimizde bir robot. Biz aslında bir robotuz, neden robotuz, bizim 
hayatımız aslında doğuştan itibaren yazılıyor. Bunu kabul etmemek mümkün değil çünkü biz bir 
Müslüman toplum olarak biliyoruz ki, Kur’an-ı Kerim’de bu konuda bir ayet var. Diyor ki insanlar 
aslında bana kulluk etsinler diye yaratıldı. Yani kulluk etmek. Her bir insan aslında kulluk ediyor, 
bir sisteme kulluk ediyor. Bu sistemin ismini ne istersek modern dünyada koyalım. Yani hepimizin 
bir rolü var, bu hayata geliyoruz, biz biz olmak zorundayız, biz başka insan olamayız. Problem, 
biz nasıl doğru yaşamalıyız, biz nasıl kendimizi hırpalamadan, yormadan, hastalanmadan doğru 
kararlar alarak, yanlış benlik diyoruz, yanlış kişi olarak yaşamadan, buna din tarafta şeytana uy-
mayarak, nefse uymayarak diyoruz, nasıl bunu yaparız? Bu konuya biraz ezoterik bilim tarafından 
yaklaşacağım. Aslında herkes hayatta ona verilen rolü yaşıyor. Biz insan dediğimizde düaliteye 
bakmamız lazım. Her bir insan bir etten kemikten ve bir ruhtan ibarettir. Bu ruhu bazılarımız 
zihnimizde hissedebiliriz, bazılarımız vücudumuzun herhangi bir başka bir yerinde hissedebiliriz 
ama insan bir enerji varlığıdır. Yani biz tamamen enerjetik bir varlığız. Bizim içimizde duygular var, 
biz sevdiğimizde zihnimizle sevmiyoruz, kalbimizde güzel bir şeyler oluyor. Hüsran yaşadığımızda 
midemiz ağrıyor. Son zamanlar biliyorsunuz, bağırsaklar ve mide hazım sisteminin ikinci beyin 
olduğu konuşuluyor. 

Biz aslında enerjetik bir varlığız ve biz bu enerjimizi yıpratmakla kendimizi ve hayatımızı yıprat-
mış oluyoruz. Human Design diye bir sistem var, Human Design sisteminde biz insanları dört 
tipe ayırıyoruz. Bu dört tip, insanın doğuştan aurasını oluşturuyor ve bu ölene kadar insandan 
alınmıyor. Yani her bir insan doğduğu anda, doğduğu saniyede bir auraya sahiptir. Bu aurayı artık 
ölçebiliyoruz, bunun için bir bilim de var. Bu tipleri insan tiplerini bir araba olarak, biz hepimiz 
farklı farklı arabalar kullanıyoruz, sedan araba var, dört çeker dediğimiz cip var, spor araba var, 
bu insanın enerjisinin veya hızının veya kullanma alanına göre değişebilir. Her bir insan kendini 
tanıması lazım, kendini tanıması bugün bizim için artık mümkün. Kendinin ne için doğduğunu ve 
bunu ne için kullanabileceğini, hayatta amacı nedir, bunu anlatmaya çalışacağım. 1781 yılında bir 
mutasyon sebebiyet insanlar 7 çakralı sistemden, yani enerjetik bu eski Uzakdoğu sisteminden 9 
merkezli insana dönüştük. 9 merkezli insan 1781 yılından itibaren bizleriz, hepimiz 9 merkezli, 9 
enerji merkezine sahip insanlarız ve en büyük amacımız, transit homo sapiens’leriz, yani eski in-
sanlarla kendimizi mukayese etmememiz gerekiyor, çok büyük yanılgıya gireriz. Çünkü bizim bu-
günkü 1781 yılından sonra bakın Amerika yarandı, data çoğaldı ve bütün dünyada bugün en büyük 
problem, çok büyük bir bilgi kirliliği var ve bu bilgi kirliliği içerisinde insan kendine yol aramakta 
zorlanıyor. Çok az insan o fokusunu kaybetmeden hayatta onun için verilmiş rolü dört dörtlük ya-
şayabiliyor. Ama biz eski insanlardan farklı olarak yaklaşık 84-90 yıllık bir hayat bize verilmiş ve 
biz bu 84 yıllık hayatı kendimizi yıpratmadan, yani bedenle ruh doğuştan aslında evliyiz, her bir 
beden, her birimizin ruhuyla evlidir ve ilk evliliğimizi ölene kadar yaşamak zorundayız. Bu evliliği 
doğru yürütmeyen de biliyorsunuz ki insan vücudu hastalanıyor, insan farklı farklı yanlış duygular 
yaşıyor. 

Bu auraların yüzde 66’sı jeneratör dediğimiz, dünyaya çalışmak için gelmiş ama sevdiği işte ça-
lışmıyorsa hüsran yaşayan, mutsuz olan ve onun imzası olan memnuniyeti bulamayacak şekilde 
yıpranmış bir hayat yaşayan, yüzde 66’sı jeneratör olan bir toplum var ve bu toplumun enerjisi 
bol, bir yere harcaması lazım, sevdiği işle uğraşırsa mutlu oluyor. Hayat sorusu ben kimim, grup 
enerjisi ile hayatta yaşıyorlar, bunu çok detaylandırmayayım, sadece üzerlerinden geçelim. Yüzde 
22 aura projektör dediğimiz, enerjisi olmayan ama bu 1781 yılından sonra doğmuş insanlar, bunlar 
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yeni tip insanlardır, çocuk gibi başarılı olmak istiyorlar ve aramızda bu insanlar bugün modern 
rehberler, modern bizim yöneticilerimiz ve bugün birçok şirketin, birçok dünya milyarderinin hepsi 
projektörler. Asıl amaçları doğru rehber olmak ve kılavuzla başka insanlara yön vermek. Özellikle 
hayata çalışmak için gelen jeneratörlere yön vermek. Hayat sorusu, hiçbir zaman kendilerini değil, 
dışarıyı sorgularlar, hayat soruları sen kimsin. Manifestör dediğimiz yüzde 10, yani 10 kişiden biri 
bu eski tiptir. Liderlik ve karar verici. Şimdi biraz önce üstatlar da konuşurken bu karar verme 
konusunda bize öyle geliyor ki her bir insan çok rahatlıkla karar alabilir. Maalesef sadece yüzde 10 
insanın doğuştan karar verme yetenekleri vardır. Çünkü auraları kapalı ve bu insanlar hayatta en 
büyük özellikleri huzur ve barış imzası ararlar. Huzur ve barışları olmadığında öfkelenip, ben kimi 
etkiliyorum sorusuna cevap ararlar. Bir de çok az yüzde 1 reflektör dediğimiz, yine de enerjisi ol-
mayan, yeni trendleri ve hayatın yeniliklerini analiz eden, imzası sürpriz, imzasını bulamadığında 
hayal kırıklığı olan, etrafta ne oluyor diye sorgulayan çok nadir bir tip var. 

Bu bilim, insanlığı gelecek nesillere hazırlamak için geldi. Yani biz aslında gelecekte 2027 yılından 
sonra, bizim 7 yılımız kaldı, 7 yıldan sonra homo sapiens’lerin de dönemi bitiyor, mutasyon başla-
yacak ve yeni doğan çocuklar artık bizim gibi hiç olmayacaklar. Yani biz son homo sapiens’leriz. Biz 
hatta transitteyiz, ona göre çok bunalımda, çok rahatsız bir hayat yaşıyoruz. Gelecek insanlar, ge-
lecekte olan insanlar daha çok robotik, datayla çalışan ve aslında içerlerinde karar mekanizmala-
rı çok rahatlıkla verilen ve grup halinde kimin kimle çalışması gerektiğini kendileri algılayacaklar. 
Onlar için büyük bir eğitime gerek kalmayacak. Yani bir nevi android gibi insanlara gidiyoruz ama 
korkmamak lazım. Biz kendimizle mukayese etmeyelim. Şimdi hepimizin burada telefonu var ama 
hepimiz bir networkten, yani bir Turkcell’den mi diyelim, Vodafone’dan, her yerden bir networkten 
bilgi alıyoruz ama kimin telefonu çalacak, o bilgi o networkte var. Hepimizin bir kodu var ve bu kod 
biz Netrino okyanusunda bir bombardıman halinde bizi biz yapan içimizde kodlama var. Yani hiçbir 
insan başka insan olamaz. Ne olur, doğduğun ortamda, yaşadığın ortamda, eğitim aldığın yerde 
biraz sen başka insanların tadını alabilirsin ama o sen değilsin. O senin açıklığınla, o senin dışarıyı 
algılamanla bağlı. Ama her bir insanın hayatı iki yere bölünür, yüzde 50’si 40 yaşına kadar diye-
lim, insan 40 yaşına kadar kendini tanıyor, kendini anlıyor, anladıktan sonra asıl hayat amaçlarını 
40 yaşından sonra yaşamaya başlıyor. Bu konuda da ben finans sektöründe olduğum için erken 
emekliliğin aleyhineyim. Asıl insanın aslında emekliliği, emeklilik dönemi insanın en iyi çalıştığı 
dönem, aslında kafasının iyi çalıştığı, artık her şeyi bağdaştırdığı bir dönem. Ona göre doğru değil 
bence, emekliliği geç olmalı. İnsan aslında ölene kadar çalışmalı. 

Şimdi eski manifesto dünyası bitti, biliyorsunuz eskiden krallık, padişahlık, sultanlık sistemi vardı. 
1781 yılına kadar geldi, bütün krallıklar, bütün padişahlıklar hepsi çöktü. Çökmenin sebebi işte 
1781 yılında baş veren o mutasyondu, demokrasi başladı. Demokrasi de çöküyor artık ve demok-
rasiyle yeni tip insan, 9 merkezli enerji kümesine bürünmüş insan ve aslında biraz da datayla çalı-
şan bir insana dönüştük. Eski manifesto dünyası, mesela bizim dilimizde var, padişahın huzuruna 
çıkmak. Huzur aslında sulh veya barış simgesi olarak kralların, sultanların etrafına verildiği bir 
duyguydu, öyle diyelim. Ama aramızdaki insanların hâlâ üçte ikisi bu dünyaya çalışmak için gelmiş 
ve bu çalışmayı sürdürürken doğru iş yapmıyorlarsa, çok büyük bir hüsran, çok büyük bir rahatsız 
bir hayat yaşamış oluyorlar. Bedenimizle ruhumuz ikili olduğu için, dualite olduğumuz için, bu be-
dende bu ruhu harmonik şeraitte yaşatan insan hayatta mutlu oluyor ve her bir insan mutluluğu, 
onun doğum anında simgesi, imzası olarak verilmiş. Başka insanın mutluluğu senin mutluluğun 
değil ve karar vermek her bir insanın içerisinde iç stratejidir. Bunu artık öğrenmek mümkün ve 
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her bir insan bu hayatta mutlu olmak için bu bilimle kendini tanıyıp, kendini tanıyarak doğru insan 
olarak yaşayabilir. Bizim şirkette şirketimizin iç yapısını, iç mekanizmalarını bu yapıyla kuruyoruz 
ve bilhassa kendim bu işle 7 yıldır uğraşıyorum ve hâlâ bir yanlışını görmedim. 

ABDURRAHMAN ÖZCİĞER:
Sinan Hocam, peki insanın fabrika ayarları nedir, en iyi versiyona ulaşmak için ne yapmalı insan?

PROF. DR. SİNAN CANAN:
Benim adım beyinciye çıktı ama ben bugün beyinden bahsetmeyeceğim. Bugün bütün olarak sis-
temden bahsedeceğim biraz. Çünkü zaten üstatlarla beraberiz, konuya yeterince giriş yaptık. Ben 
insanın fabrika ayarları diye bir anlatı taşımaya çalışıyorum insanlara bir süredir. Sebebi şu; birkaç 
tane deneyimimiz oldu, biz sıklıkla televizyon programlarına uzman konuk olarak çağrılıyoruz, na-
diren beni beslenmeyle ilgili programlara çağırıyorlar çok şükür, herhalde tipim öyle göstermediği 
için ama arada bir bizim sevgili meslektaşlarımız, farklı uzmanlık alanlarından da olsa televizyon-
da insanoğlunun ne yiyeceği konusunda konuşurlarken sıklıkla ters düşüyorlar, hatta bazen kavga 
ediyorlar. Evdeki sıradan insan da evinde çatal bıçakla böyle bekliyor, ben ne yiyeceğim diye, bir 
türlü bir karar çıkmıyor. Ya Karataycı ya Dukancı ya işte bir şey olmanız gerekiyor ki sağlıklı yaşa-
mın şifresini çözebilin. Hepimiz uzmanlardan birtakım formüller bekliyoruz, özellikle ağzımızdan 
giren, sağlığımızın tek şartıymış gibi herkes yemeğe kilitlenmiş vaziyette. 

Biz arada çocuk kampları yapıyoruz, orada çok ilginç bir tecrübe yaşıyoruz. Biz çocukları 5 gün 
boyunca ailelerinden ayırıyoruz, birazdan sebebini söyleyeceğim, çocuğun kendisi olabilmesi için 
ilk gerekli şart bu, önce aileden izole edeceksin. 5 gün boyunca çocuklarla telefon görüşmeleri, 
akşam bir saat dışında yasak ama gündüz gözetmenlerin numaralarını ailelere veriyoruz, merak 
ettiğiniz bir şey olursa arayın diye. Genellikle anneler arıyor ve annelerin yüzde 90’dan fazla sor-
duğu soru, maalesef çocuğum bugün ne yedi sorusu. Çocuk değil besi hayvanı yetiştiriyor gibiyiz. 
Belli bir kiloya ulaşana kadar o çocukları devamlı besleme, boğazından tıkıştırma gibi bir derdimiz 
var. Bir tane anne en son yaptığımız kampta bir tuhaf, mutasyonlu herhalde, dedi ki çocuğum yeni 
arkadaş edindi mi, eğleniyor mu? Bunu sadece bir tek anne sordu. Gerisinin daha önemli özellik-
leri var gibi, farklı şeyleri merak eder.

Efendim insan olmak zor zanaat. Bu dünyada nasıl yaşayacağımızı bir türlü çözemeden hayatın 
sonu geliyor. Bu devir de bilgi çağı olduğu için gözümüz uzmanlarda. Bize bir şey söylesinler de biz 
yaşamanın doğru yolunu bulalım diye. Öte yandan biliyoruz ki herkes her yediği, her içtiği, her yap-
tığı herkese aynı şekilde yaramıyor, insanlar arasında çok ciddi bir farklılık var. Parmak izlerimiz 
dahi birbirine benzemiyor, emniyet bizi bu bağlamda birbirimizden ayırabiliyor. Yani biyolojik ola-
rak da içsel olarak da zihinsel olarak da ruhsal olarak da tek yegâne ve benzersiziz. Şimdi böyle 
olunca formüllerin çalışmayacağı çok açık. Yani birileri için yapılmış formüllerin genellikle bizde 
çalışmaması çok normal ama ben bir biyoloğum ve yıllardır biyolojik bir organizma olarak insanı, 
biyoloji bağlamında çalışırken bir şey fark ettim, bunu bütün biyologlar zaten fark eder. Tabiatta 
bir şeyler ne kadar karmaşık olursa olsun, bunun arkasında son derece basit, sade, anlaşılabilir 
kurallar vardır. Bu kurallar sadakatle biyolojik sistemler tarafından uygulandığı için, o muhteşem 
düzenler, garip örüntüler, enteresan sistemli çalışmalar ortaya çıkar. Ben de yaklaşık son 15 se-
nemde, ya bu insanların ortak kuralları nelerdir, yani biz nasıl etsek de hepimiz için geçerli olan 
sade basit kuralları bir ortaya koysak diye, sadece benim icadım olmayan, çok fazla kaynaktan 
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faydalandığım, yani bilim dışı çok fazla kaynaktan da kadim literatürden de çok faydalanmaya 
çalıştığım beş maddelik bir listeye indirgedim, insanın fabrika ayarları diye anlattığım şey o. 

Kısaca burada 10 dakika içerisinde normalde 3-4 günde zor anlatabildiğim bir şeyi özetleyeceğim 
ama son maddesi konusunda bir iki kelam daha etmek isteyeceğim. Bu 5 maddenin çoğunu bili-
yorsunuz, birincisi bütün bu öncelikle fabrika ayarları neden hepimiz için geçerli, ben insanın 1700 
küsurlarda büyük değişime uğradığı konusunda biyolojik olarak çok katılamayacağım çünkü bizim 
bedenlerimiz yaklaşık 300 bin senedir atalarımızın ayarlarıyla burada bulunuyor. Yani bildiğimiz 
bütün kaynaklarda, yaptığımız bütün ölçümlerde, bulduğumuz fosillerde, buluntulara, insanoğlu 
yaklaşık 300 bin senedir burada, son 50 bin senedir de modern insan dediğimiz, hocamın çok gü-
zel işaret ettiği sanat yapmaya başlamış, yani hayatta kalma faaliyetleri dışında garip garip işlerle 
uğraşmaya başlamış bir canlı olarak buradayız. 300 bin yıl diyor biyologlar, biyolojik olarak çok 
uzun bir zaman değil, yani biyolojik bir organizmanın ayarlarının evrimsel olarak dönüşmesi için 
yeterli bir süre değil, milyon sene lazım. Dolayısıyla 200 bin sene önceki atamız hangi ayarlarla 
kabaca hayatta kaldıysa, o vahşi tabiatta teknoloji ve insan yapısı bir şey olmadan nasıl yaşayabil-
diyse, biz de hemen hemen aynı ayarlara sahibiz. Bunun günlük hayatımızda aslında çok fazla ör-
neğini görüyoruz, bizim bütün anlatılarımız aslında bu örnekler üzerine dizayn ediliyor. Dolayısıyla 
o günkü dünyada bizi hayatta tutan, atalarımızı hayatta tutan şeyler, bugün bizim için de aynen 
geçerli fakat bir sorunumuz var, ortamımız çok değişik. Herkes elinde tuhaf bir kutu tutuyor bana 
doğru böyle bir şey yapıyorsunuz, onlar mesela bir 10 sene önce yoktu. Whatsapp’tan 6 yıl önce 
konum göndermek diye bir şansınız yoktu, 5 yılda bir artık teknoloji bizim inanamadığımız bir şe-
kilde, fark edemeyeceğimiz bir şekilde değişiyor. Şu anda garip garip meslekler çıktı, benim oğlum 
diyor ki dehşet mühendisi olacağım. Böyle bir meslek varmış, duydunuz mu, dehşet mühendisi. 
Video oyunlarında dehşet yaratmak için işte kodlama yapanlar, yani böyle bir meslek var. Adamlar 
ilanla arıyorlarmış. Dolayısıyla bu hengâme içerisinde ne olduğumuzu unutunca, problem çıkıyor. 
Ben kimseyi fabrika ayarına döndürmekle uğraşmıyorum, Sinan Hoca bizi fabrika ayarlarına dön-
dürecek, yok öyle bir şey. Çıkamıyorsunuz ki zaten oradan, fabrika ayarının dışına çıkmak mümkün 
değil. Benim amacım, hep beraber bunu hatırlayalım. 5 ayar. Birincisi, hareket etmeye program-
lıyız, oturduğumuz zaman hasta oluyoruz, çünkü atalarımız mağarada hamakta yatarak hayatta 
kalamadılar, sürekli araştırmaları, kaçmaları, kovalamaları, efendim işte yiyecek aramaları falan 
gerekiyordu. Tabiat öyle açık büfe yemek sunmadı çünkü bize, çok yakın bir zamana kadar. Bu ara-
da bu sorunların hepsi ne zaman patladı dikkat edin, insan olmakla ilgili en büyük problemimiz, 
felsefeler, insan nedirler falan, ne zaman başladı bu; 10 bin seneden beri gündemimizde, 10 bin 
sene şehirleşmeye başladığımız süreye tekabül ediyor. Biz ne zaman avcı toplayıcılıktan tarımı 
bulduktan sonra şehirciliğe geçtik, enteresan bir durum başladı. Bu arada televizyon programla-
rının başında genellikle herhalde çenem düşük olduğu için bana söz veriyorlar, diyorlar ki hocam 
insan nedir bir söyler misiniz? Sanki ben yaptım gibi, bir anda böyle sorulunca insan da bir tuhaf 
oluyor ama ben böyle zorlana zorlana en kısa cevabı buldum. Karnı doyunca arıza çıkaran tek 
canlı insandır. 

Sizden bahsediyorum. Değil mi, öyle değil mi? Her şey yolunda, sağlığınız yolunda, yatlar katlar, 
bankada milyon dolarlar, limitsiz kredi kartı, içim daralıyor, Allah’ım bana bir şeyler oluyor, illa 
bir şeyler yapacağım. İşte bu, insanın özellikle şehre yerleşmesinden sonra başlayan bir sıkıntı, 
ana ayarımızda, ana yapımızda böyle derç edilmiş bir özellik var, ondan dolayı, beşinci madde onla 
ilgili. Efendim bir hareket dedim, iki, az yememiz lazım, üzgünüm. Az yememiz gerekiyor. Çok 
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yiyoruz, tokluktan ölüyoruz çünkü insanlık tarihinde hiçbir zaman olmadığı kadar bol endüstriyel 
gıda ve tarımsal ürün üretiyoruz, her şeyimiz var fakat bir sorunumuz var, duramıyoruz. Niye, ayar-
lar yiyeceğin hiç olmadığı bir yere göre yapıldı, markete, restorana, food court’a girince aklımızı 
kaybediyoruz çünkü avcı toplayıcı beyin diyor ki ye baba yarın yok, ye götür, ye yarın olmayabilir. 
Markette alışveriş ederken aynısı değil mi, listeniz yoksa oradan hep fazla ürün alarak çıkacaksı-
nız çünkü alışveriş yapan arkadaş 3,5 milyon yaşında. Yarın o marketin orada olacağına inanmıyor, 
çünkü tabiatta öyle bir şey yok. Bulmuşken götür diyor, sepete dolduruyorsunuz, kredi kartı da var 
Allah kabul etsin, ödeyip çıkıyorsunuz hepsini. İkinci ayar demek ki az yiyeceğiz. İkinci ayarda bir 
şey hatırlatmak isterim. Bir fare, bir tavşan, bir zürafa düşünün. Herhangi bir yemekle, bir çiftleş-
me ortamıyla ya da bir başka imkanla karşılaştı. Şöyle bir hayvan hiç tahayyül edebiliyor musunuz, 
yapsam mı yapmasam mı? Hiçbir hayvan bunu yapamaz çünkü hayvanlar davranışa geçmeden 
önce düşünemez, bir tek kendisine dur deyip düşünebilen devreler bizde var. İnsanın en büyük 
vazifesi özellikle bu dönemde, kendisine dur diyebilme devrelerini geliştirmesidir. İkinci ayar 
özellikle de bununla ilgili. Bu kadar cezbedici unsur varken dur diyebilmemiz gerekiyor. Üçüncü 
ayarımız, diğer insanlarla özellikle duygusal ve sağlam ilişkiler kurmadığımız takdirde, er-
ken hastalanıp ölüyoruz. Vücudumuz çöküyor, bırakın yalnız kalmayı, işlerinizi yapamamayı ya 
da kendimizi idame ettirememeyi, fiziksel olarak tıbbi anlamda hastalanıyoruz. Diğer bizi seven 
insanlarla beraber olduğumuzda, öyle hormonlar salgılanıyor ki kanser hücrelerimiz bile gerili-
yor, vücudumuzdaki iltihap azalıyor, beyin hücrelerimiz yenileniyor, endişemiz azalıyor, stresimiz 
düşüyor, kendimizi çok rahat hissediyoruz. Neden, o kadar zayıf ve çıplak bir canlıyız ki tabiatta 
bizim gibi anasından doğduğu halde hayatını sürdüremeyen başka bir canlı yok. Zürafa kalkıyor 
gidiyor işte iki dakika sonra. Biz zaten iki sene erken doğuyoruz, illa bir anne bakımı. Ömür boyu 
da başkalarına ihtiyacımız var. Bu o kadar sıkı garanti altına alınmış ki bunlar yalnız gezmesin 
diye biyolojimize bağlanma özellikleri konmuş ve gerçekten yalnızlık Allah’a mahsus, üçüncü ayar 
bunu anlatıyor; yalnız kalmayın, erken ölürsünüz. Diğer insanlarla güzel ilişkiler kurmak lazım.

Dördüncü ayar; tabiatta bütün hayvanların hayatını kurtaran stres sistemi bizde de var fakat 
bizi öldürüyor. Neden, çünkü biz sabah gardırobu açtığımızda stres hormonları salgılıyoruz, bu-
gün ne giyeceğim yarabbi. Hiçbir su samurunun böyle bir derdi yok ama bizim var. Toplantıda ne 
konuşacağım ne yiyeceğim, işte uzmanları dinlerken stres oluyorsunuz, zaman algısından dolayı 
öleceğini bilen tek canlıyız, hepimiz öleceğiz. Bak hiçbir şey olmadı salonda, öleceğiz dedim tık 
yok. Bunu sallamayan tek canlı da biziz. Garip bir halimiz var, yani bu arka planda bir stres yapıyor, 
bunun farkında bile değiliz. İçten içe patlamalı bir stres var, stresimizi yönetmeyi kesinlikle öğ-
renmemiz lazım, bu devrin en önemli arızası. Benim en geç ikna olduğum şey, ben bile üzerinde 
çalışıyorum şimdi ve beşinci ayar; hepimiz, her birimiz, her bir insan teki bu dünyaya geldiğinde 
kendisini içinde bulduğu bütün koşulları aşmaya programlanmıştır. Sınırları aşmadan mutlu ola-
maz, tamam hissedemez ve güzel bir hayat yaşayamıyor. Böyle, buradaki insanların aslında sizin 
karşınızda olmamızın sebebi, sınır zorlayan tipler olduğumuz için anlatacak bir şeyimiz olduğunu 
düşünüyorsunuz ve bu sınır aşan insanlar da bizim çok hoşumuza gidiyor, bize bir şey öğreten in-
sanlar böyle insanlar. Ne demek istiyorum, sınır aşmak deyince buradan çıkınca bungee jumping 
mi yapalım, parasailing mi yapalım, dağlara mı tırmanalım, nasıl bir şey sınır aşmak? Öyle değil. 
Ailesindeki, yakın çevredeki insanların tuttuğu futbol takımından farklı bir futbol takımı tutan var 
mı aranızda, annesinin babasının özellikle futbol takımı? Arkayı görebilseniz 5 tane parmak ancak 
kalktı. Hadi 6-7 olsun. Bu kadar insan arasında birçoğunuz futbol takımını bile anne babamız tut-
tuğu için tutuyor, bu Türkiye’deki en büyük mantıksızlığın cevabıdır. Anadolu’nun yüzde 80’i İstan-
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bul takımı tutar, böyle saçma da bir şey ben hayatımda görmedim. Neden böyle yapıyoruz çünkü 
ya anne ya baba Beşiktaşlı. Ne güzel, işte böyle arada tuhaf insanlar da oluyor, böyle garip garip 
şeyler yapıyoruz, bu güzel çeşitlilik ama çoğumuz böyle şeyler yapıyor. Annesinin babasını dini 
inancından farklı bir dini inanca sahip olan kaç kişi var aramızda? Yine futbol takımından daha az 
sayıda insan bakın, 4-5 tane el kalkıyor. Din hayatın anlamıdır, demek ki download ediyoruz, anne 
babamızdan alıyoruz. Kendimizi içinde bulduğumuz koşulların içinde şekillenen, konulduğu kabın 
şeklini alan bir su gibiyiz. Kendin olmak, burada en fazla geçen tema, hepimizin vazifesi, bize 
verilmiş bu başlangıç şartları sadece başlangıç olarak alıp, bize yapay olarak yapıştırılmış, 
belki ismimiz dahil her türlü etiketi esnetme ve genişletme yolunda kendimiz üzerinde çalış-
mak. Dünya tarihinde, düşünce tarihinde yan komşunuzda mahallenizde bunu yapan kim varsa, o 
insana bir tek şey söylüyorsunuz, bu mutlu. Çünkü bunu yapan insan mutlu oluyor. Kendisine ve-
rilmiş şartları kabullenen, içinde bulunduğu şartları içinden çıkılmaz cendereler sayan insanların 
kaçınılmaz olarak mutsuz ve bunalımda olduğunu düşünüyorsunuz, görüyorsunuz ve bunu sadece 
ben de söylemiyorum, psikolojinin kurucu babalarından Abraham Maslow diyor ki eğer bile bile 
gücünüzün yettiğinden daha azı olmayı planlıyorsanız, sizi uyarıyorum, hayatınızın geri kalanında 
mutsuz olacaksınız çünkü size verilmiş olan potansiyel ve imkanlardan aktif olarak kaçmanız ge-
rekecek. Aktif bir süreçtir bunlardan kaçmak. Rahatladığımızda zaten kendimiz oluruz, kendimiz 
olunca bize verilmiş bütün bariyerleri, bütün sınırları kendiliğinden aşarız. Biz bir kabın içindeki 
sıvı gibiyiz, tek yapmamız gereken kabımızı genişletip şu kainattaki sayısız nimetten, sayısız 
düşünecek şeyden faydalanmak, bunu yapabilirsek hayatımızı tam ve mutlu yaşayacağız. Bu-
nun da ölçüsü bence şu; tam buradan giderken, gitmeye yakın ki hepimiz her an gidebiliriz biliyor-
sunuz, yine gelsem aynı hayatı yaşardım diyebiliyorsanız eğer iyi gidiyor demektir. Allah daha 
beter etsin diyorum hepinizi. 

PROF. DR. İSMAİL HAKKI AYDIN:
Beş T faktöründen bahsetmek istiyorum, hocalığımı kullanıyorum, lütfen bunları not edin. Bir, 
tezekkür. İki, tedebbür. Üç, teakkul. Dört, tefekkuh. Beş, tefekkür. Ne demek, anlatacağım. 
Bir, tezekkür geçmişi dikkate almak. Geçmişi mutlaka iyi bilmeniz lazım, tarihinizi iyi bilin. İnsan 
olarak bilin. İnsanlık tarihini bilin, bu tezekkürdür. Zikretmek sadece Allah Allah demek değildir. 
Geçmişi çok dikkate alacaksınız, bir. İki, tedebbür, ileriye bakmaktır. Geçmişi dikkate alarak 
ileriye bakmaktır. Üç, teakkul, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmaktır, kucaklamaktır, hatta 
ve hatta ütopya sahibi olmaktır. Ütopya, geleceği tahmin etmek değil, geleceği şekillendirmektir. 
Geleceğinizi siz nöronlarınızı kullanarak şekillendiriniz. Dördüncüsü tefekkuh. Tefekkuh, güncel 
ve gelecek istikbaldeki problemlere çözüm bulmaktır, fıkıh da buradan gelir. Sonuncusu ise 
tefekkürdür. Tefekkür ise fikir üretmektir, proje üretmektir, ortaya bir şeyler koymaktır, hi-
potez koymaktır. Bunlar şahsi nöronal, beyinsel görevlerinizdir. Bir de toplum olarak görevleriniz 
vardır, yani yandakinizi düşünmek anlamında. Bunlar da yine 5 faktördür. Bir, adalet. Asla adalet-
ten şaşmayın. Aleyhinizde dahi olsa adaletten şaşmayın. İkincisi, liyakat. Bir şeyi görevlendire-
cekseniz, liyakatli olana, ehliyetli olana verin. Üçüncüsü maslahat, yani toplum yararını daima 
şahsi yararınızdan önde tutun. Toplumsal yarar ön plandadır. Buna maslahat denir. Dördüncüsü 
meşveret. Meşveret ise istişare etmektir, yani bir fikrinize dedik ya nasıl beyindeki nöronlar 
birbirleriyle istişare ediyor, tartışıyorlarsa, yine aynı şekilde istişare ederek bir karara varın, 
bu toplum beyinli anlamındadır. Her insanın beyni olduğu gibi toplumun da beyni vardır, evrensel 
beyin vardır. Toplum ekonomisini de toplum beyni oluşturur, toplum hukukunu da toplum beyni 
oluşturur. Onun için istişare çok önemlidir. Bir sonuncusu, beşincisi ise emanet, beyin sizlere 
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emanettir, emanete ihanet etmeyin. Beyin evdeki genç kıza benzer, boş bırakmaya gelmez, de-
vamlı dolduracaksınız onu. Teşekkür ederim.

ABDURRAHMAN ÖZCİĞER:
Zuhal Hocam, sizin ekleyecek bir konunuz var mı?

PROF. DR. ZUHAL BALTAŞ:
İyice felsefi konulara doğru geçtik, ben tekrar ayaklarınızı yere bastırayım. Şimdi bu dönüşüm-
den bahsediliyor ya burada, dönüşümü sağlayacak olan şey aslında hepimizin kendi bilim ala-
nında derinlemesine çalışmamızdan, diğer bilim alanlarıyla birlikte ortak derinleme çalışmalara 
geçmemiz. Ben tıp fakültesinde olduğum yıllarda, stres çalışmalarına başladığımda yıl 1974’tü. 
85’lerde vazgeçtim, doktoramı yapmıştım, kitabı yazmıştım, başka konulara geçtim. Hocam dedi 
ki sen bilim adamı olacaksın, bu konuyu bırakma, hep aynı yerde kal. Ben de gidiyorum geliyorum, 
yurtdışında diyorlar ki cross disipliner çalışmalar, inter disipliner çalışmalar, bugün biz trans di-
sipliner çalışmalardan bahsediyoruz. Her disiplin kendisinden çok uzakta gibi görünen bir disip-
linle çalışmak zorunda. Değişimi sağlayacak olan şey, derinleştiğiniz konuyu çok iyi bilmeniz ve 
diğer derinleşenlerle iş birliği içerisinde olmanız. Finans sektörü bunun çok iyi bir örneği. Finans 
sektörü için üretilecek her şeyin çok fonksiyonlu bir üründen çıkması gerekiyor. Bir psikolog ken-
disini cyborg olarak tanımlıyor, Oxford Üniversitesinde ve Coventry Üniversitesinde çalışıyor, Kevin 
Warwick, adını yazıp girin. Bu bey, 1996’dan beri kendisine takılan uzuvlarla bir insanın nasıl daha 
farklı olabileceğiyle ilgili, eşi Irena’yla birlikte deneyler yapıyorlar. Eşi ben onun deney aracıyım 
diyor, hatta kobayı bile diyebilirsiniz diyecek kadar alçakgönüllü. En son yaptıkları şey, bileklerine 
birer çip koydular, konuşmadan anlaşıyorlar. Düşüncelerini transfer etmeyi başardılar. Dünyada 
değişim çok hızlı. Değişim insan beyninin kapasitesini farklı şekillerde geliştirmesiyle daha da 
güçleniyor ve hatta çok da ilginç bir cümlesi var, diyor ki belki dönüp diyecekler ki bizim bu konuş-
malarımıza, bunlar mö’lüyorlarmış adeta, niçin konuşurlarmış diye soru soracaklar. Konuşmaya 
ihtiyaç olmadan anlaşabileceğimiz kadar güçlü bir sinir sistemimiz, beyin yapımız var ama biz 
bunu nasıl kullanacağız, nasıl birleştireceğiz. Muhakkak ki teknoloji bize yol gösterecek, tekno-
lojinin yol gösterme app’lerinden biri Moneye, insanların kişilik özellikleriyle ve beyinlerindeki 
birinci sistemi birleştirerek tasarruf davranışlarını nasıl daha farklı bir boyuta taşıyabileceğiz, bu 
bütçeyle geçinemiyorum diyen insanları o bütçeyle nasıl geçinebilir hale getireceğiz, bunun app’le-
ri yazılıyor. App’lere dikkat edin, kodlamaları hayatınıza alın, alanlarla iş birliği yapın, davranış 
bilimleri laboratuvarlarında psikologlar sadece kod yazanlarla çalışıyorlar bugün. Behavioral lab 
dediğiniz yerlerde yapılan işler, davranışın küratörlüğünü yapıyoruz diyor psikologlar ve bir dav-
ranışın insan hayatını en iyiye, en mükemmele, en güzele, kendi adına nasıl götürecek ama 
kendisi için değil, dünya için yararlı bir insan nasıl olabilecek, bu konuyla ilgileniyorlar. Lütfen 
siz de odağınıza bunu koyun diyorum, teşekkür ediyorum.

PROF. DR. SİNAN CANAN:
Tezekkür, tedebbür ve teakkul üçgeninde çok önemli bir şey düşürdü hocam aklıma. Bilimkurgu 
okumayı seven kaç kişi var burada ki burası cins bir kitledir, böyle tuhaf bir yere geldiğinize göre. 
Sayı oldukça az. Yazan kaç kişi var? Arkaya bakarsanız 4, 5 parmak, Allah’a şükür 6 kalktı. Ma-
alesef bu salonun yarısından çoğu parmak kaldırmadığı zaman, biz gelecek inşa edemeyeceğiz 
çünkü geleceği inşa edebilen, onu hayal edendir. Eğer biz geleceği hayal etmiyorsak, bu ce-
saret elimizden alınmışsa, başkalarının hayal ettiği gelecekleri yaşarız. İnsanoğluna verilmiş 
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en büyük süper güç, bu bildiğimiz ön beyinle temsil edilen zihinsel güçler arasında bence en 
önemlisi, olmayan bir geleceği hayal edip onu yaratabilme becerisidir. Fakat bunu kullanma-
dığımız zaman, maalesef şartların kölesi, durumların kölesi haline geliyoruz. Artık bedava olan 
hayal kurma işine biraz daha zaman ayırmamız gerekir diye düşünüyorum. Hatırlatması için de 
hocama teşekkür ediyorum bu vesileyle.

PROF. DR. İSMAİL HAKKI AYDIN:
Ray Kurzweil’in İnsan 2.0, 3.0 da çıktı zannediyorum, İnsanlık 2.0 ve 3.0. müthiş bir kitap, hatta bu 
arada Michio Kaku’nun da Geleceğin Fiziği’ni öneriyorum buradan. 

ELSHAN GULİYEV:
Mutlu olmak herkesin hakkıdır ve mutlu olmak bu dönemde çok kolay. Sadece kendinizi tanımanız 
ve bunun mekanik bir proses olduğunu ve başkası olmamanız gerektiğini unutmamalıyız. Mutlu ol-
mak, dışarıdan empoze olunmuş bir algı veya bulgu değildir. Mutluluk içimizdedir ve biz kendimizi 
kandırmazsak, kendimize yalan konuşmazsak, kendi vücudumuzla zihnimizi diyelim birlikte doğru 
kullanırsak problem olmayacak ve mutluluğu mekanik olarak bilin ki artık elimizde bir bilim var, 
kusura bakmasınlar ama bilim diyorum ezoterik bilim, insan kendini okuyup kendi problemlerini 
görebiliyor. En azından nasıl kendini kullanma kılavuzunu artık şu an öğrenmek mümkün. Herkesi 
davet ediyorum, kendini araştırsın.

ABDURRAHMAN ÖZCİĞER:
Peki, bütün bu yapı içerisinde, bütün bu evren içerisinde, bütün bu ilişkiler, etkileşimler içerisinde 
bir insan ne yapmalı daha iyiye gitmek için. Yani kendimizin iyi versiyonunu, en iyisini biz yaratabi-
liriz. Dolayısıyla bunu yaratmak adına da sizlere şunu öneriyorum; kendinizi bilmek ve tanımak, 
testlerimiz var, bir sürü olanaklar var artık, bunları yapın. İki kendinizi yönetmek. Bu süreçte 
de hepimizde var olan akıl ve hikmetin ışığını bulmak ve ondan sonra da doğruluk ve adaletle ka-
rarlar almak. Cesaret ve azimle sürekli çalışmak ve kendi özümüzle ve evrenle barış ve ahenk 
içinde yaşamak. 



PANELLER 307

NECMETTİN KAYMAZ:
Erken sanayisizleşme malumunuz son yıllarda hem politika yapıcılar arasında hem de akade-
misyenler arasında tartışılan bir konu. Erinç Hocamla başlamak istiyorum. Erken sanayisizleşme 
bir süreç mi yoksa bir sonuç mu, bunun dinamikleri nelerdir, özellikle üretkenlik açısından, sabit 
sermaye yatırımları ve dolayısıyla büyüme açısından baktığımız zaman nasıl bir resimle karşı kar-
şıyayız?

PROF. DR. ERİNÇ YELDAN:
OECD verilerinden derlenmiş bir genel tema ile başlamak istiyorum. İşgücü üretkenliği, yani 
istihdam edilen işçi başına yaratılan katma değer ve ülkeler ortalaması. 1950’den başlıyor OECD 
verileri, günümüze kadar kabaca geliyor. Karşımızdaki manzara, sanayisizleşme, erken ya da 
geç, bunun uzantıları, bir evvelki oturumda izlediğimiz eşitsizlik üzerine uzantıları. 2008 krizin-
den sonra dünya ekonomisinin hâlâ bir uzatılmış stagnasyon içinde olmasının arkasında, öyle 
zannediyorum ki bir iktisatçı olarak ilk bakmamız gereken olgu. Büyüme hızları değil, dikkatinizi 
çekerim, işgücünün üretkenliğindeki kazanımlar veya kayıplar. Kabaca görüyorsunuz, Avrupa’da 
1970’lerden başlayarak işgücü üretkenliğinde OECD’nin verilerine göre bir kayıp söz konusu. 

PANEL 21: ERKEN SANAYİSİZLEŞME: KÜRESEL 
EKONOMİK GELİŞİMİN ÖNÜNDEKİ YENİ TEHDİT
20 Kasım 2019

Moderatör Ç. Emrah Öngüt uçağının rötar yapması nedeniyle, panele katılım sağlayamamıştır. Sayın Öngüt 
yerine T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Baş Proje Direktörü Necmettin Kaymaz katılım göstermiştir.
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Amerika’da 50’ler, 60’lar, kapitalizmin altın çağı dediğimiz dönemin uzantısı, oldukça canlı geç-
miş ama 1980, meşhur Ronald Reagan - Paul Volcker müdahalesiyle atlatılan kriz. Daha sonra 
.com, internete dayalı bir üretkenlik kazanımı var gibi gözüküyor. Ama 2005’ten sonra, özellikle 
2008 krizinden sonra da Amerika deyim yerindeyse Avrupa ile aynı öyküyü paylaşıyor. Bunun 
arkasında ne var? Biliyorsunuzdur, bu büyüme, üretkenlik, verimlilik, iktisatçıların en büyük sırla-
rından bir tanesi. Bilmiyoruz, büyümenin kökenleri, çeşitli rivayetler var, yapısal reformlar gerekli 
deniyor, kurumlar önemli, hammadde kaynakları önemli, eğitimli işgücü önemli, fakat bunlara 
teker teker baktığınız vakit hiçbiri şu resmî açıklamaya yeterli olmuyor. Fakat öbür taraftan da 
dünyanın ekonomisini yönlendiren en önemli olgulardan bir tanesi bu.

İpuçlarımız var kuşkusuz. Önemli ipuçlarından bir tanesi, sabit sermaye yatırımları ve sabit ser-
maye yatırımlarının finansmanı. Kutucuklar, dünyamızda finansal dış varlıklar ve yükümlülüklerin 
toplamı. Kabaca 500 trilyon dolar. Dünya millî gelirler toplamı kabaca 70 trilyon dolar, neredeyse 
7-7,5 misli. Dünya borçları toplamı da 250 trilyon dolar, yani yoğun bir dış borç, iç ve dış borçlanma, 
yoğun bir finansal aktivite var gezegenimizde, özellikle 2001’den sonra. Sabit sermaye yatırımları 
için fon eksiğimiz yok, olmaması lazım. Dünya millî gelirler toplamının 7 misli bir finansal aktivite, 
şu salondaki canlı topluluk ve bu kongrenin de ana teması bu, sermaye var. Fakat bu sermaye 
neden sabit sermaye yatırımlarına dönüşmüyor? Bu benim dersimi çok iyi çalışmadığım, daha 
doğrusu çalışıp çalışıp da bir türlü cevap veremediğim konulardan bir tanesi. Birtakım ipuçlarımız 
var, bunu belki soru cevap bölümünde devam ederiz. Son resim de sanayi istihdamının toplam 
istihdam içindeki payı, veriler TÜİK’ten. Ben sözlerimi burada bu tahrik edici sorular ve yanıtsız 
sorularla sizi baş başa bırakıyorum, konuya devam edeceğiz.

NECMETTİN KAYMAZ:
Kâmil Hocamla devam etmek istiyoruz. Hocam, genel olarak baktığımız zaman bunu, bu sanayi-
sizleşmeyi küreselleşmeye bağlayanlar da var. Bu her iki olgu arasında nasıl bir ilişki var? Bir de 
bu süreci incelerken gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş olan ülkeler nasıl bir seyir izliyor? 

PROF. DR. KAMİL YILMAZ:
Ben de bir ölçüde Erinç Hocamın başladığı noktadan alıp biraz daha sanayisizleşme tanımıyla 
başlayıp, sizin sorularınıza da yanıt vermeye çalışacağım. Bu benim üzerinde çalıştığım bir konu 
değil doğrudan ama aslında konular çok üst üste örtüşüyor. Nasıl sanayileşme varsa, sanayisiz-
leşme de olacak ama buradaki asıl tanım, erken sanayisizleşme. Yani Amerika’da elbette ki imalat 
sanayinin toplam gelirdeki, toplamdaki payı giderek azalacak. 1961’de yüzde 28 olan istihdamdaki 
payı, şu anda yüzde 9’larda, bu kaçınılmaz. Aslında kalkınma süreci bir ölçüde teknoloji merdi-
veninden çıkma süreci.

İlk başlangıçta teknoloji merdiveninin en alt basamaklarındasınız, az gelişmiş teknolojiler, emek 
yoğun sektörlerdesiniz. Zaman içinde biraz daha teknoloji yoğun ama ölçek yoğun ekonomiler, 
sektörlere doğru kayıyorsunuz. Yani tekstil, giyim sektöründen, diyelim demir çelik, kimya biraz 
belki, sonra ölçek ekonomilerine kayıyorsunuz ve minerallere kayıyorsunuz ve zaman içinde oto-
motiv, orta teknoloji sayılabilir şu anda ve elektronik, yukarı doğru çıkabiliyorsunuz. Bu çıkışı sağ-
ladığınız ölçüde, aslında sizin kalkınma süreciniz yolunda devam ediyor ve burada şöyle bir konu 
var, bir U eğrisinden bahsediyoruz. Başlangıçta imalat sanayi sektörleriniz ağırlıklı olarak emek 
yoğun sektörlerde yoğunlaşırken istihdam ve üretim, kalkınma gerçekleştikçe, siz bir ölçüde 
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çeşitlendirdikçe sektörlerinizi, bu yoğunluk azalıyor ama sonra giderek daha da kalkınma ge-
liştikçe artık az gelişmiş teknolojilerin, daha doğrusu emek yoğun teknolojileri başkalarına 
terk etmek zorundasınız çünkü sizin ortalama ücretleriniz çok yükseldiği için, sizin o alanlar-
da rekabetçi olmanız mümkün değil. Daha çok yüksek katma değer, ileri teknolojili sektörlerde, 
AR-GE’ye dayanan sektörlerde istihdamınız artarken emek yoğun sektörlerde azalıyor. Ve giderek 
böylece bir U eğrisi görüyoruz. Başlangıçta, daha düşük gelir düzeyinde sektörel yoğunluk var, 
orta gelir düzeyinde sektörel yoğunluk azalıyor, çeşitlenme var ve daha da kalkınmış ekono-
milerde sektörel yoğunluk tekrar artıyor, artık teknoloji yüksek, yani teknoloji merdiveninin 
tepelerindesiniz. Şimdi bu aslında bizim yaşadığımıza baktığınız anda, biz bu merdivenin ne yazık 
ki yukarılarına çıkamadık. Bizim asıl bugün erken sanayisizleşme dediğimiz konu, bizim açımız-
dan en önemli olan kısım burası. Türkiye’de orta gelir tuzağı çok tartışılır, Türkiye’de buna “orta 
teknoloji tuzağı” olarak bakıyoruz. Yani bir merdivenin bir orta noktalarında kaldık, çıkmak için 
gerekli olan politikaları üretemiyoruz, bunun değişmesi için neler yapılmalı? 

Başlangıçta tarımdan, tarım ekonomisinden daha sanayiye doğru geçtikçe imalat sanayinin hem 
istihdamda hem gayrisafi milli hasıladaki payı artar ama hizmet sektörleri geliştikçe ve sizin eği-
tim düzeyiniz artıp daha ileri teknolojilere hâkim oldukça, teknoloji merdivenini çıktıkça da sana-
yinin payı azalır. Şimdi küreselleşme süreci, bu U eğrisini giderek ne yapmakta, sola doğru kay-
dırmakta. Yani siz artık 30-40-50 bin dolarda sanayi payınızın düşmesini görmüyorsunuz. Aslında 
bizim gibi ülkelerde bu 10 bin dolarlarda, 20 bin dolarların altında kendisini gösterebiliyor. Burada 
tabi ki küreselleşme ne yapıyor, burada özellikle küreselleşme deyince tabi ben Çin faktörünü ön 
plana getirmek gerektiğini de düşünüyorum. Çin’in 2000’li yıllarda dünya ekonomisiyle entegre 
olması, bugün dünya ekonomisinde yaşadığımız sorunların temeli. 

Çin gibi bir ekonominin dünya ekonomisine entegre olması, imalat sanayiinde sadece ABD’nin, 
Avrupa’nın değil, bizim gibi ülkelerin de çok ciddi bir rekabet gücünün kaybı anlamına geliyor. Ara 
malı üreten sektörlerin çoğu, bir ölçüde baktığınızda ara malını Çin’den ithal ediyoruz. 25 milyar 
dolarlık toplam ticaretimizin 23 milyar doları Çin’den ithalat, 2 milyar doları ihracat. Yani demek 
istediğim, o zaman belki biz bunu 10-20 yıl sonra daha ileri düzeyde yaşayacağımız sanayisizleş-
meyi, çok daha erken yaşamak durumunda kaldık. Sadece bizim için geçerli değil, başka ülkeler 
için de geçerli. 

NECMETTİN KAYMAZ:
Burcu Hanım, erken sanayisizleşmenin özellikle de sosyal alanlar ve özellikle çevre üzerindeki 
etkileri, sürdürülebilirlik açısından nasıl görüyorsunuz?

BURCU ÜNÜVAR:
1990’ların sonunda IMF’nin sanayisizleşme konusunda çok ağır yayınlar yaptığı, ağırlıklı yayın-
lar yaptığı dönem ve o zaman diyorlar ki sanayisizleşme güzel bir şey. Sırası gelen, yani gelişme 
eğrisinde belli bir noktaya gelmiş olan gelişmiş ülkeler, özellikle kendi aralarında yaptıkları tica-
ret sonucunda, gelişmekte olan ülkelerle değil kendi aralarında yaptıkları ticaretin sonucunda da 
rekabet seviyesindeki değişimin sonucunda da bunun sırası geliyor. Ama sonrasında görüyoruz 
ki çok kontrolsüz bir furya, hocamın da atıfta bulunduğu 2015 Rodrik çok güzel anlatıyor; bu er-
ken sanayisizleşme tuzağından kurtulabilen çok fazla ülke yok. Belki Asya’da bir avuç ülke. Latin 
Amerika bu işi çok tokadını yiyor, Afrika bu işte zorlanıyor. Peki gelişmekte olan ülkelerde nasıl 
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bir sıkıntı var diye baktığımızda, küreselleşme çok ciddi bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Göreli 
rekabette, göreli avantajda geriye düşen gelişmekte olan ülkeler, aslında kontrolsüz bir imalat 
sanayinde ithalat tuzağına da düşmeye başlıyor. Yani henüz sanayilerini rekabetçi hale getire-
meden küreselleşmenin açtığı bir platformda, bir anda ithalata başlıyorlar ve bunun sonucunda 
erken sanayisizleşme dediğimiz, kontrolü bizim elimizde olmayan bir sürece başlıyoruz. 

Burada Türkiye Sınai Kalkınma Bankasını temsilen konuşuyorum, bir kalkınma bankası olarak 
finansman vizyonumuzun içerisinde mutlaka iklimi dahil etmek istiyoruz. Şimdi şöyle bir örnek 
vereyim; bilinçsiz sanayisizleşmenin sonucu olarak Çin’de nehirlerin yüzde 40’ı kirlenmiş durum-
da, 4 kişiden 1 kişinin temiz içme suyuna erişiminin olmadığı hesaplanıyor. Suyunuzu kirlettiğiniz 
ve daha sonra o suyun sanayi için kullanamadığınız zaman, aslında erken sanayisizleşme tuzak-
larından bir tanesine de düşmüş oluyorsunuz. Erken sanayisizleşme yaşıyorsunuz demiyorum, 
ama rekabetçilikle ilgili sanayinizi geliştirmekle ilgili tuzaklardan bir tanesine düşmüş olu-
yorsunuz. 

Erken sanayisizleşmede yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi, emek piyasasını yeterli olgunluğa 
getirmeden, belki sendikalı olma oranını yükseltmeden bu sürece başlayanlarda, emek piyasa-
sıyla ilgili de son derece eksik adımların bir anda hızlandığını görebiliyoruz. En fazla etkilenenler 
ise kadın istihdamı cephesi. Türkiye’de zaten kadınların işgücüne katılıma yüzde 35 gibi çok sınırlı 
bir seviyede. Yani bizim kadınların işgücüne katılımını artırmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Ben 
bunu söylerken şu şerhi de başta koymayı hep bir görev biliyorum.

Toplumsal cinsiyetten bahsederken, kadın istihdamından bahsederken Türkiye’de emek piyasa-
sının hem kadınlar için hem erkekler için iyileştirilmesi gereken çok ciddi bir alan var. Bunu belki 
başta bir söylemek lazım. Ama eğer erken sanayisizleşmeden bahsediyorsak, burada asimetrik 
bir yükün kadın istihdamının üzerine düştüğünü de not etmekte var. O nedenle erken sanayi-
sizleşmeyi sadece bir kişi başına düşen gelir sorunu ya da rakiplerin gerisinde kalma sorunu 
gibi görmemek gerektiğini düşünüyorum. Bunun mutlaka ve mutlaka sürdürülebilirlik boyutu 
tarafından da incelenmesi gerekiyor. Yani rekabetçi avantajınız olmadığı için geriye düştüğünüz 
bir noktada, rekabet kazanmak için kaynaklarınızı yakarak yıkarak, bir sonraki nesle bırakma-
yacak şekilde kullanmamanız gerekiyor. 

Sorumlu finans bacağından da bakmak gerekiyor. Projelerin finansmanında sadece getiri oranına 
değil, ama çevre boyutunun da incelenmesi gerektiğini, toplumsal cinsiyete bakılması gerekti-
ğini düşünüyorum. Çünkü erken sanayisizleşme, sadece sanayiyle hizmetler sektörü arasında 
uyumsuz giden bir büyüme değil, tüm toplumu ilgilendiren sonuçlarıyla aslında bir bacağı eksik 
bir zayıf büyüme sistemi. 

NECMETTİN KAYMAZ:
Erkan Hocamla devam etmek istiyorum. Sebepler hakkında konuşuyoruz, erken sanayisizleşme-
nin sebebi dijitalleşme olabilir mi? 

PROF. DR. ERKAN ERDİL:
Tam sanayisizleşmeydi, sanayileşmeydi, erkendi geçti derken bir şok daha yedik.  Şimdi dijital 
dönüşümü konuşmaya başladık. Hissiyatım, belki 10 yıl, 20 yıl sonra, şu anda elimizdeki iktisat 
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biliminin mevcut araçlarıyla bu dönüşümü ve ne olup bittiğini anlamaya çalışırken bunu analiz 
edememeye de başlayacağız, yeni araçlara da ihtiyacımız olacak. 

Dijital dönüşüm deyince, sanki insan - makine ilişkileri yeni bir boyut kazanacak gibi bir algı var. 
Benim şahsi fikrim, insan - insan ilişkileri de dönüşecek ve değişecek. İşte tam da toplumsal 
açıdan mesele bu olacak aslında, yeni insan - insan ilişkileri, yeni üretim zincirinde, tedarik zinci-
rinde, değer zincirinde yeni ilişkiler ortaya çıkmaya başlayacak ve bunu nasıl yöneteceğiz ve idare 
edeceğiz?

Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda tam sanayileşemeden bir de bu şokla karşılaştık. Birtakım 
piyasa aksaklıkları var ama sistemik aksaklıklar da var ve OECD’nin 2018 yılı verisine göre, Tür-
kiye otomasyondan en çok etkilenmesi beklenen üçüncü ülke. Yani Türkiye için alarm zili çalıyor. 
Bunu aslında hisseden sermaye kesimi ve daha sonra kamu, birtakım çalışmalar yaptılar. TÜSİ-
AD’ın sayfalarına girerseniz 2016, 2017, 2018’de ardı ardına çalışmaların yapıldığını göreceksiniz 
ve burada sevindirici olan da belki ilk defa sermaye bu kadar proaktif bir ön aldı bu konuda. Çünkü 
başına geleceklerin de farkında yerli sermaye ve oradaki tedarik zincirinin başına geleceklerin. 
Bu tabi çok sevindirici, çünkü hep biz devletten bekliyoruz ve bu sefer devlet biraz daha geride 
durdu. Daha sonra 2018 yılında, o zamanki adı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan bakanlık 
da bir dijital yol haritası yayınladı Türkiye için. 2018’in Temmuz’unda yayınlandı bu ama maalesef 
ondan sonra çok böyle dişe dokunur politika adımları göremedik.

Firma bazlı stratejiler önemli ama bunların kamu politikasıyla da desteklenmesi gerekiyor. Peki 
Türkiye’ye baktığımızda üretimin yapısıyla ilgili birtakım sıkıntılarımızın olduğunu da görüyoruz. 
Bu üretimin tetikleyicileri ve üretimin yapısını gösteren bir şekil. Teknoloji ve inovasyondaki ye-
rimiz bakın bu 130 ülke içinde 54. sıradayız. Beşerî sermaye çok vahim durumda. Uluslararası 
küresel ticaret ve yatırımlarda da çok iyi değiliz. İyi olduğumuz yer talep, yani iç piyasanın büyüklü-
ğünden gelen bir şey. Karamsar bir şey çizmek istemiyorum ama gerçek bu, veri bunu söylüyor ve 
bizim bu veriye dayalı, kanıta dayalı da politika geliştirmemiz gerekiyor. Üretimin kompleksliği 
açısından yine çok parlak bir durumda değiliz, yine büyüklük, üretim büyüklüğü, ölçek açısından 
fena değiliz. 

Öyle bir sınırdayız ki ya bir şeyler yapamayacağız bir alt lige düşeceğiz, ya bir şeyler yapacağız ve 
süper lige doğru gideceğiz. Burada ne yapılması gerekiyor, nasıl yapacağız, bunları da tartışırız 
ama çarpıcı bir rakamla tamamlayayım. 2018 sonunda Türkiye’nin yüksek teknolojili ihracatı yüz-
de 4,3, imalat sanayi ihracatındaki payı. 2019 Ağustos’unda bu rakam yüzde 3,1’e düşüyor. 

NECMETTİN KAYMAZ:
Tekrar Erinç Hocama dönmek istiyorum; yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içerisindeki payı dü-
şüyor, biz bunu sanayisizleşme için de temel gösterge olarak kullanıyoruz. Burada sanayinin yapı-
sında ciddi bir dönüşüm söz konusu, hizmet sektörü dediğimiz bir tasarım kısmı var. Şimdi muh-
temelen hepimizin kullandığı telefonun üretimi Çin’de, Vietnam’da yapılıyor, ama bilgi, tasarım 
kısmı ve katma değerin en büyük kısmı başka yerde üretiliyor, gelişmekte olan ülkelerde üretiliyor. 
Burada bir ölçüm sıkıntısı yok mu?
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PROF. DR. ERİNÇ YELDAN:
Kuşkusuz. Sorunun bence can alıcı noktalarından bir tanesi bu. Sanayi derken hangi sanayi ya 
da sanayisizleşme neyin sanayisizleşmesi? Sizin de belirttiğiniz gibi tasarım, katma değerin gi-
derek çok çok önemli bir noktası haline dönüşmüş durumda. Şöyle bir geniş anlamda bakarsa-
nız, örneğin Nike spor ayakkabısı, Air Jordan. Nike’nin dünya ölçeğinde hiçbir yerde fabrikası yok, 
Nike burada üretilir diye bir fabrika bilmiyorsunuz ama Nike Çin’in çalışma kamplarında üretiliyor, 
Vietnam’da üretiliyor, Malezya’da üretiliyor, taşeron olarak bilemiyorum Diyarbakır’da üretiliyor, 
sonra üzerine markası vuruluyor tekrardan geri geliyor. Fakat katma değerin kabaca bu aktivite 
yüzde 5’i, bilemediniz yüzde 8’i civarında kalıyor. Esas o Air Jordan Nike örneğinde katma değe-
rin yüzde 90’ı San Francisco’da, New York’ta, Los Angeles’ta, Roma’daki moda üretim tasarım 
merkezlerine taşınıyor. Dolayısıyla biz sanayisizleşme olarak ayakkabının nerede üretildiğini 
alırsak, giderek ölçeği payı azalmış bir üründen fikri mülkiyet hakları, tasarım ve giderek de 
yeniden mühendislik süreci içerisinde dünya ölçeğinde uluslararası yeni iş birliği içerisinde bu 
coğrafi parçalanmayı belki yakalamaya çalışıyoruz. 

Konunun bir de tabi bu üretkenlik ve sanayi bağlamında öne sürülen bütün üretkenlik kazanımları 
hep tüketici ve tüketim ve talep üzerinden .com, Amazon, Alibaba örneklerinden veriliyor. Ama 
üretim sürecinde gerçek anlamda sanayi 4.0 diye tahayyül ettiğimiz olgu, daha hâlâ bir tahayyül 
aşamasında. Dolayısıyla biraz ölçüm olarak da sanayideki bu dönüşümü yakalamaya çalışıyoruz 
ama bu sorunun bu şekilde cevaplanması, Kâmil Hocanın “bu dönüşümün neresindeyiz”in önemi 
ikinci plana itmiyor. 

Dani Rodrik’nin şöyle bir katkısı da vardı; sanayi toplumu aynı zamanda bir modernite projesi, sa-
nayi örgütlü toplum anlamına geliyor. Tüketici hakları, çevre hakları, sendikalar, işveren sendika-
ları, işçi sendikaları ile uzmanlaşmış bir sanayi toplumunun talepleri giderek hukuk ve demokratik 
talepler haline dönüşüyor. Dani, sanayisizleşmeyle bu demokrasi açığı, hukuk taleplerinin eksil-
mesi anlamında da paralellikler kuruyor. Erken sanayisizleşmenin biraz Brezilya, Şili, Hindistan, 
Macaristan rejiminde olduğu gibi erken hukuksuzlaşma veya hukuk tuzağı veya TÜRKONFED’in 
çok yakında tamamladığı orta demokrasi tuzağı gibi terimlerle de birlikte yaşanması gerekiyor. 

Dolayısıyla sanayisizleşmeyi sadece finansal sermaye ne yapıyor sorusundan ziyade, salonda bu-
lunan belki hukukçu arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize de yöneltmek gerekir. Orta gelir tuzağı, 
orta teknoloji tuzağı, orta ürün tuzağı, bir de orta demokrasi tuzağı ile bileşen bir sorunlar yu-
mağını karşımıza çıkartıyor. Konuyu biraz dağıttım ama buradan çıkan arkadaşlarımızın, müm-
kün olduğu kadar ucu açık sorularla tahrik olması için buradayım. Bunu yapabiliyorsam da çok 
memnunum. 

NECMETTİN KAYMAZ:
Bence başardınız çünkü ben bir soru soracağım. Ben daha önce bunu başka bir platformda Dani 
Rodrik’e sormuştum. Bence demokratikleşme ve hukuk devleti, bunlar bizim ekonomi politikala-
rımıza elbette olumlu katkı sağlıyor ama bakın demokratikleşme olmazsa, hukuk devleti olmazsa 
yatırımlar gelmez, bu söylem bence kendi kendimize insanlığımıza hakarettir. Biz insan olduğu-
muz için bazı şeyleri hak ediyoruz. Neticede asıl amacımız, bütün bu dijitalleşmenin, sanayileş-
menin amacı insanın mutluluğu ve dolayısıyla biz insan olduğumuz için zaten bunları talep etme 
hakkına sahibiz. Bunlar temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor.
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Teknik boyutuna da geldiğimiz zaman, diyorsunuz ya demokratikleşmeyle büyüme arasında pozitif 
bir ilişki var, o zaman Çin batı standartlarına göre çok da demokratik değil. Ama ben Çin’i değil, 
Japonya’yı soracağım. Demokratikleşmiş, batı tanımlarına göre ve liberal bir demokrat parti yıl-
lardır iktidarda, kısa bir süre iktidardan düştü ama tekrardan döndü. Büyümenin dinamiklerine 
baktığımız zaman, orada çok da demokratikleşmeyle bir ilgisi olmadığını görüyoruz. 

Ben orada Dani Rodrik’le hemfikir değilim, bunu belirleyici bir faktör olarak belirlemenin doğru 
olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kalkınma tarihine baktığımız zaman, salt demokratikleşmeyle 
kalkınan ben bir ülke hatırlamıyorum. Çok farklı ve maalesef acımasız yöntemlerle kalkınan ül-
keler var, işte Güney Kore, General Park darbe yapıyor, Singapur farklı bir durum. Büyümenin çok 
farklı dinamikleri olduğunu düşünüyorum.

PROF. DR. ERİNÇ YELDAN:
Burada konuştuğumuz, olgunlaşmadan bu sürecin bizim dışımızda etkenlerle veya bize benzeyen 
ülkeler nezdinde olgun sanayileşmeden, dolayısıyla olgun demokratikleşmeden, olgun işgücü pi-
yasası yaratmadan bu sürecin içine girmemiz, Dani’den alıntımın nedeni bunun altını çizmek.

NECMETTİN KAYMAZ:
Kâmil Hocam sizinle devam etmek istiyorum, kendi mevcut kapasitemiz kapsamında orta gelir 
tuzağından kurtulmak için ne yapılabilir? 

PROF. DR. KAMİL YILMAZ:
Ben de Erkan Hocamı takip edeceğim, ayağa kalkacağım. Şimdi aslında Japonya konusunda ben 
farklı düşünüyorum ama önce kendi anlatmak istediklerimi anlatayım. Ben Çin konusunu ön plana 
çıkardım, Çin’i eleştirmek anlamında değil, sadece Çin çok büyük bir lokmaydı. Küreselleşmede 
Çin’in, Malezya’nın, Türkiye’nin, Tayland’ın entegre olması, bunlar orta küçük düzeyde ülkeler ve 
dünya ekonomisinin toplam gayrisafi dünya hasılası içindeki payı çok yüksek olmadığı için, göreli 
dengeleri hem göreli fiyatları, sermaye akımlarını çok büyük çapta etkilemesini beklemeyiz ama 
Çin’in etkilemesi kaçınılmazdı ve Çin’in etkilemesiyle birlikte 2000’li yıllarda dünya ekonomisi ha-
rika bir dönem yaşadı. Bir taraftan ABD’de düşük faiz oranlarıyla sermaye bizim gibi ülkelere aktı. 
Çin tabi bu arada Amerika ve diğer ülkeler için bir imalat sanayi evi oldu, bütün üretim oraya kaydı. 
Şimdi çok daha ucuza üretilen ürünler Çin’den ithal edildi ve bu arada Amerika hızlı büyüdü, Av-
rupa biraz daha yavaş büyüdü ve bizim gibi ülkeler de hızlı büyüdü ve bu arada emtia balonu ya-
şandı. Çünkü Çin büyüdükçe sürekli olarak emtia ihtiyacını, ham madde ihtiyacını karşılamak için 
Latin Amerika’dan, Avustralya’dan, Afrika’dan, Asya’dan sürekli emtia aldı ve bu dönemde dünya 
ekonomisi çok hızlı büyüdü ve bunun sonuçta geldiğimiz yer, küresel kriz bunun da dolaylı olarak 
bir sonucu aslında. Sadece Amerika’daki finans sektöründeki alınmış olan yüksek risklerin, bir 
ölçüde realize olmasının ötesinde, aynı zamanda var olan cari açık ve cari fazla dengesizliğinin bir 
ölçüde sürdürülemez hale gelmesi. 

Bugün Dünya ekonomisi için önemli olan nokta, artık dünya ekonomisi yavaş büyüyor, bir Japonya 
sendromuna doğru gidiyor. Gelişmiş ülkeler kesinlikle daha yavaş büyüyor ama bugün Çin de yavaş 
büyüyor ve Hindistan’dan finansal kriz olabilir mi acaba diye Hindistan’dan biraz sesler gelmeye 
başlıyor.
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Bütün bunlara baktığımızda ben önümüze bakmamız gerektiğini, gelecekte ne olacak diye bak-
tığımızda, bu bizim açımızdan dünya ekonomisinin yavaş büyümesi, dengeleri tekrar bozacak ve 
bizim gibi ülkelerin rekabet edebilme gücünü daha da zorlaştıracak ve bizim en büyük pazarımız 
Avrupa ve burası daha yavaş büyüdükçe de biz buraya ihracatta zorlanacağız. 

Eğer Çin daha yavaş girmiş olsaydı dünya ekonomisine, en azından bizim ve bizim gibi ülkelerin 
imalat sanayicileri geçiş dönemini sağlayabilirlerdi. Burada örnek, geçiş döneminin önemi ko-
nusunda örnek vermem gerekirse, Gümrük Birliği anlaşması yapıldığı zaman en çok kaybede-
cek sektör otomotivdi. Otomotive 5 yıl verildi, bu 5 yılda otomotiv gerekli yatırımları yaptı ve 2001 
krizi geldiği zaman otomotiv aslında ihracata hazırdı. Gümrük Birliği olmasaydı belki otomotiv 
sektörünün kapısına kilidi vurup gidecektik. Ama o Gümrük Birliğinden gerekli bir geçiş dönemi 
verdiğimiz için otomotiv sektörü gerekli yatırımları yaptı ve diğer sektörler de elbette ve biz 2001 
krizinden çok hızlı çıkabildik. Bu geçiş dönemi önemli ama bir dünya ekonomisini yöneten tek bir 
ülke ya da tek bir merci yok. G20 tipi koordinasyon sağlayan organizasyonlar çok daha önceden 
kurulabilmiş olsaydı belki Çin’in girişi dünya ekonomisine daha yavaş olabilirdi. 

Türkiye ekonomisine gelince, Türkiye ekonomisi 2000’li yıllara baktığınızda 2000 öncesi biz anor-
mal bir ekonomiydik makro dengeler açısından. Yüksek bütçe açıkları, yüksek enflasyon, çok vo-
latil bir ekonomiydik ve 2001 kriziyle beraber makro reformlar dayatıldı. 2000 öncesi sermaye 
girişlerinin gayrisafi millî hasılaya oranı yaklaşık yüzde 2-3. Sonraki döneme baktığınızda yüzde 
7-8’leri bulmuş durumda. Şimdi tekrar geldiğimiz noktada, bu ne yazık ki tekrar düşme eğilimini 
gösteriyor. Türkiye ekonomisi 20 yıllık döngüler yaşıyor, bu o döngünün bir göstergesi. Biz dünya-
da sermaye bolluğundan bize sağlanan bu sermayeyi, yeterince doğru kullandık mı diye sormak 
gerekiyor. O da bizi erken sanayisizleşmeye götürüyor. 

İnşaat sektörünün istihdamdaki payı 2000’lerin başında yüzde 4,5, bugün geldiğimiz noktada, 
2018’den önce, 2017’de yüzde 7,3. İmalat sektörünün baktığımızda yüzde 20’lerden yüzde 18’e 
düşmüş durumda. Inşaatla, ticaretle ya da sanayi arasındaki en önemli fark, sadece modernite 
değil, vadeler. Sanayi yatırımını yapan kişi bir yıl sonrası, iki yıl sonrasını düşünmüyor, 10, 20 yıl 
sonraya bakmak zorunda, yatırdığı sermaye çok daha büyük bir sermaye. İnşaat sektörüyse çok 
daha kısa vadeli. Vasıf anlamında baktığımızda da sanayide görev yapan işçi, vasıflı işçi. Sanayi-
sizleşme ve inşaatlaşma, o açıdan bizim yaptığımız bir yanlışlık, bunu düzeltebilmemiz gerekiyor 
ve bu gelen sermayeyi bizim doğru yerlere kanalize edebilmemiz gerekiyor ama ne yazık ki 
Türkiye’nin yaşamış olduğu siyasi döngüler, seçimlerin sıklaşması bunu zorlaştırıyor. Buradan bir 
politika önermesi olarak bunu tekrar koyalım, 90’ların sonunda da her 1,5-2 yılda yaşadığımız bu 
yakın dönemdeki seçimler, şimdi yine karşımızda son yıllarda görüyoruz. Bizim vadeleri uzatma-
mız lazım, bu noktayla bitireyim. 

NECMETTİN KAYMAZ:
Burcu Hanım, çalıştığınız bankanın verimli projelere, çok çevreci projelere çok önemli kaynaklar 
sağladığını biliyorum. Burada bu iki soru, neden sermaye yatırımına dönüşemiyor ve ne yapabilir 
özel sektör daha fazla?

BURCU ÜNÜVAR:
Ortodoks sermaye piyasalarından, yani alışageldiğimiz sermaye piyasaları araçlarından hafif hafif, 
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daha çeşitlendirici bir sermaye piyasalarına yürüdüğümüz bir dünyadayız. 2-3 hafta önce Finan-
cial Times’ta bir yazı yayınlandı, örneğin Avrupa Merkez Bankası genişleyici para politikasını yeşil 
tahviller üzerinden yapmayı planlıyor diye. Dolayısıyla bizim yeni ürünlere, iklimle konuşan, çev-
reyle konuşan, sürdürülebilirlikle konuşan, ben ısrarla bunu vurgulayacağım toplumsal cinsi-
yetle konuşan sermaye piyasası araçlarına da kafa yormaya başlamamız gerekiyor. Toplumsal 
cinsiyet konuşurken hadisenin fazla moda olmasından, içinin boşaltılmasından rahatsız olurum; 
aynı şekilde sermaye piyasalarındaki iklimle ilgili, yeşille ilgili, sürdürülebilir ürünlerde de bunun 
amacından sapmaması gerektiğini düşünüyorum. 

Bu konuyu erken sanayisizleşmeyle konuşturabilirsek, belli ki yönetilen bir küreselleşme gereki-
yor. Çinlilerin küreselleşmeyle ilgili bir sözü var, diyorlar ki “pencereyi açtık, temiz havayla birlikte 
içeriye sinekler de girdi”. Sizin küreselleşmenin etkilerini yönetebiliyor, içeriye etki eden kısmını 
yönlendirebiliyor olmanız gerekiyor. Bu anlamda erken sanayisizleşmeyle mücadelenin, bir koor-
dinasyon meselesi olduğunu düşünüyorum. Dış koordinasyonu anlıyorum, Çin’in entegrasyonunu 
biraz daha planlı yapabilir miydik, bunlar çok çok anlamlı, ancak iç koordinasyonun da çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. 

Yani ülkenin sanayi politikasının, bununla konuşan eğitim politikasının, bununla konuşan çevre 
ve iklim politikasının mutlaka ve mutlaka orta uzun vade için yapılması gerekiyor. Bunu yaptığınız 
zaman, işte ancak o zaman sermayenin yatırıma dönüşmesini de hızlandırabileceksiniz. Çünkü 
gün sonunda sermaye getirisine bakar. Getirinin sadece pozitif olması yetmez, benzer riskteki 
ürünler kadar ya da ondan daha fazla pozitif olması gerekir. Riski azaltıcı her türlü faaliyet, ülke 
içi, sanayi politikasının rekabeti destekleyecek şekilde yapılması, insan kaynağınızın bu şekilde 
eğitim sisteminizin kurulması, emek piyasasının güvenceli hale getirilmesi, bunun altını özellikle 
çizmek istiyorum esnek emek piyasalarına karşı değilim, bunun güvencesizlik olarak anlaşılma-
sına karşıyım; bunları yaptığınız takdirde siyasi ortamınızdaki belirsizliği azalttığınızda, hukukun 
üstünlüğünü kurduğunuzda, işte o zaman riskleri azaltmış oluyorsunuz. 

Türkiye’nin yatırım stratejisi nedir, hangi sektörlerdir, bu sektörlerde 10 sene sonra, 20 sene son-
ra Türkiye nereye gelmek istiyor? Bu bana çok sık sorulan bir soru. Bu soru sorulduğunda bir 
de şunu sormayı lütfen unutmayalım, 20 sene sonra o sektör dünyada kalacak mı? Dünya da bir 
yandan değişiyor, dolayısıyla mutlaka bu bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Erken sanayisiz-
leşmenin yarattığı değişim, daha sonra erken sanayisizleşme benzeri süreçleri körükleyecek bir 
hale de dönüştü, bunu da atlamamız gerektiğine inanıyorum. 

Belki başka bir gün sizlerle konuşmak açısından masaya yatırmak isterim ya da ortaya bırakmak 
isterim. Sergei Guriev’in çok çalıştığı bir alandır, popülizm. Dünyada yükselen popülizm de ülke-
lerin tek başlarına sanayi politikalarında kendilerine doğru yonttukları ve biraz önce anlattığım 
göreli rekabet zincirini kırmanın biraz daha zorlaşacağı bir yöne doğru çekiyor bizi. Sermaye piya-
saları da bundan etkilenecek diye endişelenmemiz gereken bir dönemdeyiz. 

NECMETTİN KAYMAZ:
Erkan Hocam, KOBİ’ler açısından bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, KOBİ’ler bu dönüşümü nasıl 
yapacak, özellikle bu dönüşümü kim finanse edecek?
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PROF. DR. ERKAN ERDİL:
Burcu Hocamın dediği yerden biraz da devam edeceğim, bu sinekler de var, o sineklerden nasıl 
kurtuluruz? İsrail’in yüksek teknoloji politikaları üzerinden geliştirildiği, genelde İsrailli araştır-
macıların geliştirdiği bir üçlü sarmal modeli var. Bu modelin çıkışı 90’ların başları, bu evirile evi-
rile 4’lü, 5’li. multiple helix modellerine doğru gitti. Orijinalinde devlet, sanayi ve üniversitenin ol-
duğu bir yapıydı. Dördüncü şey, iyi de biz bu iş birliklerini, bu teknoloji geliştirmeyi niye yapıyoruz? 
Yani niye sanayileşiyoruz ya da niye dijital o anlamda dünya dönüşecek? Aslında toplumsal refahı 
artırmak için yapıyoruz. Tabi ki firmalar kâr edecekler ama bizim özellikle üniversite ve devletin 
burada temel kaygısı, genel toplumsal refahın artırılması yönünde olmalıdır. Bundan vazgeçe-
meyiz, yoksa bir muz cumhuriyeti haline geliriz. Beşinci ayak da aslında bundan sonra gelmeye 
başladı. 

Peki bu dijital dönüşüm özellikle büyük firmalar tamam bunlarla ilgili belli politikaları ve yönelim-
leri var, bunlara yatırım yapabilecek kabiliyetleri var ama KOBİ’ler ne yapacak, hele bizim gibi ülke-
lerde, KOBİ yapılarının güçlü olduğunu düşünürsek. Tam da burada aslında bu sermaye piyasaları 
kongresinin temel unsuru finans sektörü geliyor. Şimdi finans piyasaları bu dönüşüm için ne tür 
finansal inovasyonlar geliştirecek? Yine bu soruyu bırakayım ben ortaya çünkü finansçı değilim, 
kafamda birtakım cevaplar var ama onu başka bir mecraya bırakabiliriz. 

Peki, bu sinekten kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Son dönemde biraz özellikle sosyal bilim-
ler çok başında bu dijital dönüşümün, henüz literatür oluşmadı, bir ölçüm yöntemi oluşturduk ve 
TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) ve OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) ile, oto-
motiv sektörü bu dijital dönüşüme hazır mı sektör ölçmeye çalıştık. Altı ana eksende o yöntemi 
geliştirdik, dijital uyum politikaları, risk yönetimi, mevzuat, organizasyon kültürü, bilgi iletişim 
teknolojileri mimarisi, ürün geliştirme, müşteri ilişkileri yönetimi, değer zinciri ve süreçler. Bütün 
bunlardan sonra yine birtakım politika alanları tarif ettik. Bunlar mikro, mezo ve makro düzeyler-
de tanımlı, insan kaynakları, teknoloji, altyapı, farkındalık, dijital teknoloji tedarikçileri, iş birlikle-
ri ve yönetişim diye. Rapor çok yakında çıkacak.
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LEVENT ÇAKIROĞLU:
Dönüşüm temasını Koç Topluluğu’nda yürüttüğümüz büyük kültürel dönüşüm programı üzerin-
den değerlendirmeye çalışacağım. Son dönemde iki kelimeyi çok fazla kullanıyoruz, bunlardan 
biri belirsizlik, diğeri değişim. Belirsizliği bazı örnekler üzerinden değerlendirmeye çalışacağım. 

Geçen senenin sonunda gelişmiş ülke merkez bankalarının faizleri arttırmaya devam edeceği 
bekleniyordu. Fakat ticaret savaşları, Brexit belirsizliği, pek çok bölgedeki ekonomik ve jeopolitik 
problemler sonucu, resesyon endişesi ortaya çıkınca hem FED hem de Avrupa Merkez Bankası 
tam tersine art arda faizleri indirdi. Küresel büyüme beklentilerine baktığımızda ise IMF son bir 
yıl içerisinde büyüme tahminlerini tam dört defa aşağı yönlü revize etti. Son tahmindeki yüzde 
3’lük büyüme oranı ise 2009’daki krizden sonra en düşük büyüme seviyesine işaret ediyor. Eğer 
Amerika’yla Çin arasında bir anlaşma sağlanamazsa, 2020 yılındaki büyüme performansının 80 
baz puan kadar negatif etkilenmesi bekleniyor. Bir diğer konu ise Brexit. İngiltere ve Avrupa Birliği 
çıkış anlaşması üzerinde bir türlü anlaşamıyorlar. Bir tarafta bize demokrasinin beşiği diye öğ-
retilen İngiltere, diğer tarafta liberal demokrasinin neredeyse kalesi sayılan Avrupa Birliği, bu iki 
yapı 3,5 yıldır bir anlaşmaya varamadı. Bu da en büyük pazarımız Avrupa, bunun içinde İngiltere 
de çok önemli bir yer tutuyor, bu bakımdan ülkemiz ekonomisi ve ihracatçıları açısından büyük bir 
belirsizlik oluşturuyor. İşte böyle bir ortamda, dünya genelinde yaklaşık 12 trilyonluk tahvil, nega-
tif faizle işlem görüyor. Bu rakam toplam pazarın yüzde 23’üne denk geliyor. 

ANA KONUŞMACI: LEVENT ÇAKIROĞLU
20 Kasım 2019
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Bir diğer gelişme ise yatırım fonları içerisindeki nakit payının artışı. Fonlardaki nakit payı gittikçe 
artıyor, bu da aslında bu belirsizlik ortamının yarattığı güvensizliğin bir başka göstergesi. Bu be-
lirsizlik ortamında Koç Holding’i nasıl yönettiğimizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Koç Holdingi 
küresel bir vizyonla yönetiyoruz. Sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejimizi, teknoloji sahipliği, 
güçlü markalar, inovasyon ve kurum içi girişimcilik becerisi ve değişime öncülük edecek kültürün 
oluşturulması olarak ifade ediyorum. Küresel vizyon deyince elbette küresel pazarlarda büyü-
meyi, pazarlarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Fakat bu Türkiye’de büyümeyeceğiz anlamına 
gelmiyor, tam tersine Türkiye’de de büyüyoruz. Son 5 yılda 12 milyar doların üzerinde yatırım yap-
tık. Vizyonumuzun bir boyutu da en büyük pazarımız olan Türkiye’de de hemen hemen faaliyette 
bulunduğumuz tüm sektörlerde küresel rekabetle karşı karşıya olmamız, dolayısıyla tüm şirket-
lerimiz için küresel seviyede rekabetçi güç geliştirmek zorundayız. Rekabetçi gücümüzü sürekli 
geliştirmek için stratejimizin taşıyıcıları olarak ifade ettiğim teknolojiye, inovasyona ve markala-
rımıza uzun vadeli perspektifi hiç kaybetmeden ve uygulamadaki disiplini de bozmadan sürekli 
yatırım yapmaya devam ediyoruz. 

Biraz da yapının büyüklüğünden bahsedeyim müsaadenizle. Yurtdışında 62 üretim tesisi ve pazar-
lama şirketiyle faaliyet gösteriyoruz. 150’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 32 farklı para birimini 
yönetiyoruz. Eminim siz bunun getirdiği değişkenliği, karmaşıklığı çok iyi takdir edebilecek du-
rumdasınız. 2018 sonu itibariyle yönettiğimiz ciro, yaklaşık 64 milyar dolar seviyesinde. Ülkemiz-
den yapılan ihracatın yüzde 10’unu gerçekleştiriyoruz. 95 binin üzerindeki çalışma arkadaşımızla, 
ülkemizdeki istihdamın özel sektör şirketler toplulukları içerisinde en fazla kaynak yaratan şir-
ketiyiz. Yurtiçinde ve yurtdışındaki 27 AR-GE merkezimizde 4500 AR-GE çalışanımız yer alıyor. Bu 
göstergelerin borsaya yansımasına baktığımızda ise Koç Holding son 4 yıldır Borsa İstanbul’un en 
değerli şirketi. Halka açık hisselerimizin yüzde 85’i yabancı yatırımcılarda. Halka açık diğer şirket-
lerimizi de hesaba kattığımızda, Koç Topluluğu şirketlerinin hisse değeri, Borsa İstanbul’un yüzde 
16’sına denk geliyor. İfade ettiğim bu tabloyla, elbette gurur duyuyoruz fakat biliyoruz ki mevcut 
başarı formülleri gelecekteki başarıyı garanti etmiyor. Özellikle teknolojideki hızlı değişimin tetik-
lediği ve sürüklediği büyük bir değişim dönemindeyiz. 

Günümüzde şirket değerlerindeki çarpıcı değişimin bir göstergesi de bilançolardaki gayri mad-
di varlıkların payındaki artış. Küresel olarak baktığımızda bu şirket değerlerinin yüzde 52’sine 
denk geliyor. S&P 500’de yüzde 80 seviyesinde. Bu da teknoloji şirketlerinin dünya ekonomi-
sindeki payındaki artışı gösteriyor. Mevcut başarı formülleri gelecekteki başarıyı garantile-
miyor demiştim. Fortune 500 listesine baktığımızda, 1955 yılında listede yer alan şirketlerden 
sadece yüzde 12’si günümüzde aynı listede kalmayı başarmış. Önümüzdeki 10 yıllık tahmin-
lerde yine bu listedeki şirketlerin yüzde 40’ının değişeceği hesaplanıyor. Bu da bize gösteriyor 
ki sadece değişimi yönetmek yeterli değil, değişime öncülük etmek, rekabetçi gücümüzü daha da 
yukarı taşımak zorundayız. Değişimden korkmadan, değişimi kucaklamak zorundayız. Zira önü-
müzdeki dönemlerde bugünden bilmediğimiz başka dinamiklerin zorladığı değişim ihtiyacı söz 
konusu olacak. Bu sebeple, topluluğumuzu geleceğe hazırlama sorumluluğumuzda büyük bir kül-
türel dönüşüm programı uyguluyoruz. Bu programın içerisinde birçok farklı program ve projeler 
var, bunların başında dijital dönüşüm programımız geliyor. Dijital dönüşüm, tek bir şirket için bile 
oldukça iddialı bir hedef. Biz buna rağmen, tüm topluluk şirketlerimizde dijital dönüşüm hedefiyle 
yola çıktık. Bunu yaparken de elbette topluluk sinerjisinden yararlanmayı hedefledik. Bu yolcu-
lukta gelişmiş veri analitiğinden, makine öğrenmesine, yapay zekaya, nesnelerin internetinden, 



sermayepiyasalarikongresi.org.tr320

blockchain’e, müşteri deneyiminin iyileştirilmesinden, sanayi 4.0 uygulamalarına kadar konuyu 
oldukça geniş bir yelpazede ele alıyoruz. 

Dijital dönüşüm programına başlarken yaklaşık 300 projeyi önceliklendirdik. Bu 300 projenin yarı-
sı, gelişmiş veri analitiğine dayanıyordu. Bu alandaki kaynaklara baktığımızda, sadece ülkemizde 
değil, tüm dünyada veri analitiği konusunda uzmanların sayısı son derece az. Bu uzmanlığı hızla 
topluluğumuzda oluşturabilmek için Koç Dijital’i kurduk. Koç Dijital’e ileri veri analitiği konusun-
da, makine öğrenmesi, yapay zekâ alanında ve nesnelerin interneti konularında öncelikle çalışma 
görevi verdik ve buna bağlı olarak Koç Dijital hem topluluk şirketlerine hem de topluluk dışındaki 
şirketlere hizmet vermeye başladı. Öncelik verilen 300 projenin önemli bir kısmı tamamlandı. Bu 
projelerdeki başarı, cesaretimizi ve kendimize olan güvenimizi arttırdı ve yeni projeler ekledik. 
Akıllı fabrika yatırımlarımız, küresel çapta takdir gördü. Ford Otosan’ın Romanya’daki fabrikası ve 
Ford Otosan’ın Gölcük’teki fabrikası ve Arçelik’in Romanya’daki ikinci fabrikası, World Economic 
Forum’un Global Lighthouse dedikleri bir networke kabul edildi. Buradaki kabulün esası ise her 
iki fabrikamızın da sanayi 4.0 uygulamalarını pilot aşamadan çıkartıp büyük ölçekte gerçekten 
maddi fayda yaratan ve teknolojiyi en ileri seviyede kullanan yapılar haline getirmiş olmaları.

Dijital dönüşümde teknoloji sadece bir araç. Önemli olan teknolojinin getirdiği imkanları en 
iyi şekilde değerlendirerek veriyi toplayıp analiz ederek, veriye dayalı karar verme disipli-
nini, iş yapış şeklimizin vazgeçilmez unsuru haline getirmek. Bunu çok önemsiyoruz. Kültürel 
dönüşümün bir diğer önemli unsuru ise inovasyon. İnovasyonu ürünle sınırlı görmüyoruz, tüm 
süreçlerde yenilikçi bir bakış açısıyla verimlilik artışı sağlanabileceğine inanıyorum. Bununla 
birlikte inovasyon denildiğinde, mutlaka yeni teknolojilerin geliştirilmesi gerekmiyor; tam aksine 
birçok yenilikçi ürün, hizmet ve iş modelinin halihazırda var olan teknolojiler kullanılarak gelişti-
rildiğini çok iyi biliyoruz. Ayrıca inovasyon ve inovasyon kültürümüzü besleyecek şekilde kurum içi 
girişimcilik kaslarımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hata yapmaktan korkmayan, risk alabilen 
liderler istiyoruz. Şirketlerimizde inovasyon kültürümüzü ve girişimcilik kaslarımızı destekleye-
cek kurumsal iklimi geliştirmek üzere de yoğun çalışmalar ve projeler yapıyoruz.

Bu dönüşümü destekleyecek diğer bir konunun ise organizasyon yapılarının ve iş yapış şeklinin 
çağımızın gerektirdiği hızı destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılması; bu amaçla da çevik 
yönetim modellerini şirketlerimizde yaygınlaştırıyoruz. Sıfır bazlı bütçeleme ise bir başka ön-
celikli inisiyatifimiz. Sıfır bazlı bütçelemede amaç, tüm masrafları en rekabetçi seviyeye getirecek 
şekilde sürekli sorgulamak. Burada masrafı nasıl azaltabilirim sorusundan ziyade, gerçekten bu 
harcamayı yapmaya ihtiyacım var mı sorusunu soruyoruz. Buna ilave olarak da bu harcamayı bu 
alan yerine başka bir alana tahsis ettiğimde, şirketim için daha fazla değer yaratabilir miyim an-
layışıyla çalışıyoruz. Bu gerçekten bir paradigma değişimi. O bakımdan da kültürel dönüşümün 
önemli bir parçası.

Elbette bütün bu dönüşüm hikayesinde en önemli faktör insan. Zaten yönetim felsefemizin tam 
merkezinde insan kaynağımız var. Çünkü biliyoruz ki en doğru vizyonun, en doğru stratejilerin 
dahi gerçekleştirilmesi, doğru liderler, doğru ekipler olmazsa mümkün değil. Dönüşüm süre-
cimizde ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikleri geliştirmek için uzman seviyesindeki arkadaşlarımızdan 
üst düzey yöneticilerimize kadar çok kapsayıcı eğitim ve geliştirme programları uyguluyoruz. Bunu 
yaparken de dünya çapında tanınan kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.



PANELLER 321

Son olarak sermaye piyasalarına ilişkin iki konuyu değerlendirmek istiyorum. Bunlardan ilki tek-
nolojideki gelişimle birlikte finans dünyasında makinelerin rolünün giderek artıyor olması. Ame-
rika’daki yatırım kararlarında makinelerin payı yüzde 80’e ulaşmış durumda. Bazı fonlarda veri 
analizi makineler tarafından yapıldıktan sonra, alım satım kararı fon yöneticileri tarafından veri-
lirken, diğerlerinde ise hangi hissenin alınıp satılacağına makineler karar veriyor. Yatırım stratejisi 
geliştirme işinin makineler tarafından üstlenilip üstlenilemeyeceğini ise bize zaman gösterecek. 
Konuşmamın başında negatif faizle işlem gören tahvillerden bahsetmiştim. Trader’ların negatif 
faizle işlem yapma ortamına alışmakta zorluk çektikleri dönemlerde, makinelerin hiç tereddüt 
etmeden bu yatırımları gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Bu yıl içinde sadece negatif faize yatırım 
yaparak yüzde 30-35’lere varan getiri sağlayan fonlar var. Ama bunun tam aksine çok büyük kayıp-
lar yaşayan fonlar da var.

İkinci önemli konu ise kısaca ESG (Environmental, Social and Governance) olarak ifade edilen, 
çevresel sosyal ve yönetişimle ilgili göstergelerin yatırımcıların gündeminde hızla yükselmesi. 
Yatırımcılar şirketlerin sürdürülebilir kârlılık ve uzun vadeli risklerin yönetilmesi için uzun vadeli 
bakış açısıyla idare edilmelerini bekliyorlar. Ayrıca, tüm paydaşlar için ortak değer yaratan iş mo-
dellerinin benimsenmesini istiyorlar. Amerika’da Business Roundtable üyesi 181 CEO, geçtiğimiz 
haftalarda bu konuda bir manifesto yayınladılar. Nitekim, yüksek ESG skoru olan şirketlerin hisse 
performansları da diğerlerine göre daha yüksek oluyor. Biz de Koç Holding olarak bu beklentilere 
cevap verebilmek için, biraz önce ifade ettiğim gibi şirketlerimizi, topluluğumuzu sürdürülebilir ve 
kârlı büyüme stratejisiyle yönetiyoruz. Bu yaklaşımımızı, Geleceğe Birlikte adını verdiğimiz mani-
festomuzla ifade ediyoruz. İş için, insan için, dünya için ve toplum için diyerek dört önceliğimizin 
altını çiziyoruz.

Değerli katılımcılar, dönüşüm yolculuğunun hiçbirimiz için kolay olmayacağını belirtmek zorun-
dayım. Bunu sadece teknoloji perspektifiyle değerlendirmek de doğru olmaz, zira teknolojiye 
erişim, işin en basit tarafı. Asıl zor olan, doğası gereği belirsizliğe karşı mesafeli duran insan 
kaynağını, değişime öncülük etmek için heveslendirebilmek. Şirketlerin yarınlarına şekil ve-
recek vizyoner liderlerin asıl başarısı da işte bu motivasyonu sağlayabilmek, bunu destekleye-
cek kurum kültürünü yerleştirmek ve şirketlerini geleceğe hazırlayacak liderleri yetiştirmek 
olacaktır. 
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ÖMER ÇEKİN:
İslami Finans’ı konuşacağımız panelimize hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sadece İslami Finans’tan 
değil, son yıllardaki teknolojik gelişmelerle finansın etkileşiminden de bahsedeceğiz. Türkiye 
Bankalar Birliği tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’de şu anda 44 milyon aktif fintek kul-
lanıcısı olduğunu görüyoruz. Bu rakamlarla gelişmiş ülkelere kıyasla da önde geldiğimizi söyle-
yebilirim. Yetişkin nüfusumuzun yarısından fazlasının finansal teknolojileri aktif olarak kullandı-
ğını söyleyebilir. Diğer yandan Türkiye’de İslami finansta arzu ettiğimiz paya ulaşabilmiş değiliz. 
İslami finansın gelişimi açısından finansal teknolojileri önemli bir teşvik edici olarak görüyoruz. 
Fintek’in sadece mobil bankacılık için olmadığını, blok zinciri teknolojisi ve ödeme sistemleri gibi 
bazı başka yönleri olduğunu da konuşmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından 
yürütülen İstanbul Finans Merkezi Projesi’nin odak noktasının da İslami Finans ve Fintek oldu-
ğuna dikkat çekmek isterim. Bu iki alanda potansiyelimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Şimdi 
sözü konuşmacılarımıza vererek kendilerini kısaca tanıtmalarını rica edeceğim.

PANEL 22: DİJİTAL ÇAĞDA İSLAMİ FİNANS 
SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ: FIRSATLAR VE RİSKLER
20 Kasım 2019

SPONSORLUĞUNDA
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KHALID HOWLADAR:
Şu anda konuşma fırsatı bulduğum için etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Kariyerime 
yazılımcı olarak başladıktan sonra, Credit Suisse’de risk yönetiminde çalıştım. 15 yıl kadar da 
Moody’de Ortadoğu Bankaları ve İslami Bankaların tümünden sorumluydum. Aralarında Türkiye 
ve Malezya’nın da olduğu çok sayıda ülkeyi birbiriyle kıyaslama fırsatım oldu. Sonra 3 yıl önce 
kendi firmamı kurdum. Bazı danışmanlıklara ek olarak bazı girişimlere yatırım yaptık.

FATİH KAZAN: 
İslam Kalkınma Bankası’nda çalışıyorum. 3 yıl kadar önce de İslami Finans alanında Dünya Ban-
kası’nda çalışıyordum. Aynı zamanda BDDK’nın da çalışanıyım. Ömer Bey ile birlikte çalışıyoruz. 

MOHAMMAD FARRUKH RAZA: 
Benim adım Faruk Raza. İslami Finansal Danışmanlık ve Sigorta Hizmetleri IFAAS’ın CEO’suyum. 
İslami bankacılık alanında Batı’da çalışan ilk isimlerden biri olarak deneyimlerimi paylaşacağım.

ÖMER ÇEKİN: 
Faruk Raza Bey ile başlamak istiyorum. Finansal teknolojilerin gelişimi İslami finansı nasıl değiş-
tiriyor, bu konuda ne düşünürsünüz?

MOHAMMAD FARRUKH RAZA: 
Finansal teknolojiler hem geleneksel finansı hem de İslami finansı yeniden şekillendiriyor. İslami 
bankacılığın gelişiminin sınırlı olmasında dağıtım kanallarının konvansiyonel bankalar kadar ge-
niş olmaması nedenlerden birisi olarak gösterilebilir. Şimdi finansal teknolojilerle birlikte daha 
fazla kullanıcıya erişmek mümkün olabilir. Türkiye’de KOBİ’lerin önemli olduğunu ve katılım ban-
kalarının KOBİ’lerle güçlü bağları olduğunu biliyorum. Finansal teknolojilerle birlikte KOBİ’ler 
kendilerine uyarlanmış yeni hizmetlere erişebilir hale gelebilir. Finansal teknolojilerin faydalı 
olacağı bir diğer alanının ise finansal okuryazarlık olduğpunu düşünüyorum. İslami finans ilkele-
rinin daha geniş kesimlere yayılması için halkın eğitimi çok önemli. Bankalar yeni teknolojilerle 
hızlı bir uyumu sağlayamazsa, muhtemelen sistemin dışında kalacaklar.

ÖMER ÇEKİN: 
Sayın Khalid Howladar ile devam etmek istiyorum. Finansal teknolojilerin İslami finansın etkinli-
ğini nasıl artırabileceğini düşünüyorsunuz?

KHALID HOWLADAR: 
İslami finansla ilgili olarak tartışmalı sayılabilecek bazı görüşlerim var. 2.2 trilyon dolar büyük-
lüğündeki İslami finansal varlıkların %90-95’i konvansiyonel finansta yapılanların hemen he-
men aynısını yapıyor. Çünkü büyük bir finansal sistem içerisindeyiz ve buna uyum sağlamamız 
gerekiyor. Farklı bir iş modelini de çalıştırmak zor. İslami iş modeli daha fazla yatırım yapmaktır. 
Hem kitle fonlaması hem de özel sermaye aslında İslami ilkelerle uyumlu bir finansmandır. Av-
rupa’da görebileceğiniz gibi küresel borçlanma araçlarının 15 trilyon dolarınız negative verime 
sahip.  Avrupa ekonomisi büyüyemiyor. Çünkü, insanların ihtiyaç duymadığı şeyleri sahip olmadığı 
parayla satin almalarını sağlayarak ekonomik büyüme yaratacağınız fikri uzun vadede işe yaramı-
yor. Yatırım kültürü hem dünyayı yaratmanın hem de dünyayı paylaşmanın bir yoludur. Teknolojiyle 
birlikte yatırım yapmak çok daha kolay bir hal alabilir. Günümüzde sadece işletme sahipleri değil, 
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sadece mülk sahibi olanlar değil herkes yatırımcı olabilir. Kimse bu yaklaşıma İslami demiyor, ama 
aslında görebileceğiniz en İslami Finansman. Bu modeli katılım bankacılığı sistemine getirmemiz 
gerekiyor. Böylece, sadece borcu piyasaya sürmek ve insanları daha fazla harcama yapmaya ikna 
etmekten daha farklı bir şey sunuyor olacağız. Borç finansmanı olmayan bir yaklaşıma ihtiya-
cımız var. Çünkü böylece insanlar zenginliği yaratır ve paylaşır. Aslında bu konu sadece İslam 
ile de ilgili değil. Yahudiler, Hristiyanlar, hatta Yunanlılar dahi ribayı yasaklıyor. Bu yasaklar o za-
manlarda da kişileri yatırım yapmaya zorlamıştır. Para kazanmanın tek yolu yatırım yapmaktan 
geçmektedir. Teknoloji bizi bu yöne götürmeye yardımcı olabilir.

ÖMER ÇEKİN: 
İsterseniz bir de en son sukuk ihraçları hakkında konuşabilir misiniz?

KHALID HOWLADAR: 
Tabii, bir sunumum var. 2 trilyon dolar değerindeki İslami varlıklardan söz edeceğim. Bazılarının 
farklı şeyler yaptığını görüyoruz. Katılım bankacılığının toplam bankacılık sistemindeki payının 
%5’ten %10’a çıkmasının hükümet istediği için değil daha fazla yatırımcıya ulaştıkça mümkün 
olacağını düşünüyorum. Birlikte çalıştığım şirketlerden biri, düşük gelirli ve finansal erişimi ol-
mayan kişilere yardım etmek için İslami Finansman yöntemini kullanıyordu. Sunumda gösterdi-
ğim grafik, bankalarlar çalışan finansal teknoloji şirketlerinin daha başarılı olduğunu gösteriyor. 
Elbette bir eBay bir Google iseniz finansal sistemin oyuncularını domine edebilirsiniz. Ancak, ban-
kaların da bürokrasiden dolayı inovasyon anlamında çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ve kendi 
iç teknoloji ekipleri zaten sorunun bir parçası. Bir blockchain mühendisi size günde 4000 dolara 
mal olabilir, bankalarda kaç tane var? 

Şu anda bir kira sertifikasını satın alabilmek için 100.000 ile 200.000 dolar civarında bir varlığımız 
olması gerekiyor. Neden çok küçük tutarlarla yatırım yapılabilecek kira sertifikaları ihraç etmiyo-
ruz. Diğer yandan, kira sertifikası ihraç etmek istiyorsanız. Yasal ücretler, fetva ücretleri ve çeşitli 
aracılık komisyonları ödemek zorundasınız. Bu yüzden küçük girişimler kolaylıkla kira sertifi-
kası ihraç edemiyor. Blok zinciri teknolojisiyle birlikte bütün bu maliyetleri düşürebiliriz. Bizim 
yaptığımız ilk kira sertifikasının büyüklüğü 50.000 dolardı. Bu yönüyle dünyanın en küçük kira 
sertifikası oldu. 

Biraz da girişimimizden bahsetmek istiyorum. Sol tarafta sermaye sağlayıcılarını görüyorsunuz. 
Ortada ABD şirketi SSE Bank Indonesia tarafından geliştirilen blok zinciri tabanlı platform yer 
alıyor. Diğer ortaklarımızın ise mikrofinans kurumları olduğunu görüyorsunuz. Endonezya’da şu 
anda mikro finans çok gelişkin. Küçük girişimcilere ve küçük KOBİ’lere hizmet ediyorlar. Bir de-
ğer yaratmak için insanlara ve işletmelere yatırım yapmak gerektiğini düşünüyorum. Toplu-
mun alt kısmında zenginlik yaratabilirsiniz. Böylelikle, sol tarafta bir katılım bankası olabilir. 
Herhangi bir finansal varlığı dijital varlık haline getirerek kağıt ve kalem kullanmadan kolaylıkla 
işlem yapılabilir hale getirebilirsiniz. Bunun için 13-14 milyar dolarlık varlığı dijital hale getiren 
Etherum blok zincirinin ERC20 standardından yararlanılabilir. Etherum blok zinciri teknolojisinin 
ikinci sürümü gibi düşünülebilir. Muhtemelen dünya çapında bir blok zinciri standardına sahip 
olmadan önce 7-8-9 sürümüne sahip olmanız gerekecek. Ancak yine de 5-10 yıl içinde bunun bu-
günkü internet hizmetleri kadar önemli olacağına inanıyorum. 
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ERC standardını bir konteyner gibi düşünebilirsiniz. Nakliyede standart boyutlu kaplar kullanılma-
ya başlandıktan sonra bir şeyleri bir yerden bir yere göndermek de daha kolay bir hal almış oldu. 
Bu platform hangi ülkede kurulu olursa olsun, tüm dünya ile entegre bir şekilde çalışıyor. İşbirliği 
içerisinde olduğumuz ortaklarımız Türkiye, Endonezya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emir-
likleri’ndeki bankalar. Bu İslami bankaların hepsi aynı standardı kullanıyorsa, ERC20 küresel bir 
standart olmuştur. Blok zinciri üzerinden kira sertifikalarını birbirlerine gönderebilme imkanına 
sahipler. Bu sistemle birlikte 5 milyonluk bir pazara sahip olmak yerine 50 milyonluk bir pazara 
sahip olabilirsiniz. Bu bahsettiklerim faydalanabileceklerinizden sadece bazıları, çok farklı alan-
larda bu teknolojiyi kullanabilirsiniz.

ÖMER ÇEKİN:
Son derece önemli bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederim. Biraz da farklı alanlara değinmek isti-
yorum. Sayın Fatih Kazan’a sormak isterim. İslami Finans özellikle Türkiye gibi ülkelere finansal 
erişimi derinleştirme ve Sosyal etki konusunda nasıl yardımcı olabilir? Özellikle finansmana eri-
şim konusunda ne düşünürsünüz?

FATİH KAZAN: 
Bildiğiniz gibi finansal erişim, yoksulluğu azaltma, refahı artırma ve sürdürülebilir kalkınma ile 
doğrudan ilişkilidir. G20 liderleri finansal erişim konusunu stratejik büyümenin en önemli bileşen-
lerinden biri olarak görüyor. Ulusal ve uluslararası standart belirleyen kuruluşlar, finansal erişi-
min öneminin farkındalar. Dünya Bankası tarafından yayınlanan Küresel Findex Raporu dünyadaki 
yetişkin nüfusun %96’sının herhangi bir finans kuruluşunda hesabı olduğunu ifade ediyor. Diğer 
yandan herhangi bir finans kuruluşunda hesabı olmayan büyük bir nüfus da var. Bunun birden 
fazla sebebi var. Kişilerin finans kuruluşuna yatırmak üzere parası yok, hesap sahibi olmanın 
maliyeti yüksek veya çalışmak için bir finans kurumuna ihtiyaç duymuyor. İlginç bir noktaya 
daha dikkat çekmek istiyorum.  Herhangi bir finans kurumunda hesabı olmayanların %6’sının 
hesap sahibi olmama nedeni dini nedenlere dayanıyor. Bazı ülkelerde bu oran %20’den fazla. Bu 
ülkeler arasında Türkiye, Ürdün ve Pakistan yer alıyor.

ÖMER ÇEKİN: 
Burada hem İslami finansal kurumlardan hem de konvansiyonel olanlardan mı bahsediyorsunuz?

FATİH KAZAN: 
Evet herhangi bir finans kuruluşunda hesap açmaya dini nedenlerle karşı olanlardan bahsediyo-
rum. Çünkü asıl sebep dini inanışları nedeniyle sisteme güvenmiyor olmaları. Katılım bankala-
rının faaliyetleriyle konvansiyonel bankaların yaptığı faaliyetleri kopyaladıklarını görüyoruz. Yani 
ne yapmalıyız? Teknolojiyle de desteklenen bazı yenilikçi ürünlere sahip olmaları gerekiyor. Aynı 
zamanda destekleyici düzenlemeleri de içeren bir ortam hazırlamalıyız. İslamda yeri olan zekat, 
fitre ve sadaka gibi kavramları finansal sistemle uyumlu hale getirebiliriz. Yeni teknolojilerle bazı 
örnekler görebiliyorum.

ÖMER ÇEKİN: 
Bildiğiniz üzere bankalar açısından kârlı değiller.
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FATİH KAZAN: 
Her şeyin kârlı olması gerektiğini düşünmüyorum. Finansal sistemin dışında olan kesimlere ulaş-
mamız gerekiyor. Dijital teknolojiye sahip olmalıyız. Japon hükümeti tarafından sunulan toplum 
4.0 terminolojisi dünyada benimsendi. Yapay zeka, büyük veri gibi finansal teknolojilerin toplumun 
yararına kullanılmasını esas alan bir yaklaşım. Diğer yandan dijital olsun olmasın, tüm finansal 
düzenlemelerin, mikro işletmeler, KOBİ’ler ve diğer bazı dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına göre 
düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.

ÖMER ÇEKİN: 
Faruk Reza’ya dönmek istiyorum. İslami Finans’ın en büyük sorunlarını Fatih Kazan masaya yatır-
dı. Merkezi şeria danışma kurulu kurmak bunun için bir çözüm mü yoksa bu sorunu çözmek için 
yeterli değil mi?

MOHAMMAD FARRUKH RAZA: 
Teşekkür ederim. 2-3 yıl kadar önce yine burada Borsa İstanbul tarafından düzenlenen bir et-
kinlikte sunum yapmıştım. Sunumum merkezi danışma kurulu kurmakla ilgiliydi. Şimdi Türki-
ye’de merkezi danışma kurulu var. Merkezi danışma kurulu kurmanın şeffaflığı artırma, düzen 
getirme ve tüketiciye güven sağlama gibi bir yönü olduğunu düşünüyorum. Son dönemde her 
2-3 ayda bir yeni bir ülkenin merkezi danışma kurulu kurduğu haberini alıyoruz. Ancak, merkezi 
danışma kuruluna sahip olmanın algıyı değiştirmek için yeterli olmadığını söyleyebilirim. İslami 
finansa yönelik algının maalesef ikinci sırada geldiğini görüyorum. Sadece toplumun küçük bir 
kesimi tarafından tercih ediliyor. Çünkü insanlar katılım bankacılığı ile konvansiyonel bankacılık 
arasındaki farkı göremiyolar. Khalid’in daha önce bahsettiği gibi ürünlerimizi İslami finans felse-
fesine uygun ürünlerden seçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazı ürünler İslami finans ilkele-
rine uygun olsa dahi, İslam ruhunu taşımıyorlar. Farkındalık yaratmaya ihtiyacımız olduğunu da 
düşünüyorum. Daha fazla kişiyi eğitmek üzere finansal teknolojilerden yararlanabiliriz. KOBİ’ler 
gibi belirlediğiniz bazı müşterilere finansal teknolojilerle ulaşabilirsiniz. Çok basit finansal tek-
nolojilerle dahi, şimdiye kadar elde edemediğiniz farkındalığı sağlayabilirsiniz. Diğer yandan 
tekrar söylemek istiyorum. Merkezi danışma kurulları düzenleme ortamının sağlıklı işlemesinde 
tüm ekosistem için önemlidir.

ÖMER ÇEKİN: 
Merkezi danışma kurulları sadece çözümün küçük bir parçası diyorsunuz.

MOHAMMAD FARRUKH RAZA: 
İzninizle bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Zekat ve vakıfın karlı iş alanları olmadığını dü-
şünmüyorum. Zekatı toplayan ve dağıtan bir yapı aslında bu işten kazanç elde edebilir. Blok zinciri 
teknolojisinden yararlanılarak zekatın dağıtımı sağlanabilirse, kişiler zekatlarının nereye gittiğini 
görebilme imkanına sahip olabilir. Bu şeffaflık daha önce hiç var olmayan bir güven ortamını tesis 
edebilir. Böylelikle zekat mükellefi, paranın akışını başından sonuna kadar hatta birkaç yıl sonra 
bile izleyebilecektir.

FATİH KAZAN: 
Geçen yıl İslam Kalkınma Bankası’nın Medine’de bir vakıf kurduğundan bahsetmek isterim. Ku-
rulan çevrimiçi platform üye ülkeler için eğitim ve kapasite geliştirmeyi de hedefliyor.
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ÖMER ÇEKİN: 
Sayın Fatih Kazan’a bir soru daha sormak istiyorum. İslam Kalkınma Bankası’nın sürdülebilir 
faizsiz ürünleriyle iyi bir örnek olduğunu duyduk. Biraz bilgi verebilir misiniz?

FATİH KAZAN: 
Bu hafta yeni bir yeşil kira sertifikası ihraç ediyoruz. Bu ihraç uluslararası bir kuruluş tarafından 
ihraç edilen ilk yeşil kira sertifikası. Buradan elde edilen kaynağın tamamı sürdürülebilir kalkın-
ma ile ilgili projelerde kullanılacak. Sosyal sorumluluk yönü olan yatırımların İslami Finans ile 
bağdaşacağını düşünüyorum. İslam’ın temel amacı doğrultusunda, yoksullukla mücadele eden 
refahı düşünen hedeflere odaklanıyoruz. Ancak, tüm sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaş-
mak için 2.5 trilyon dolarlık bir kaynağa ihtiyacımız var. İslam Kalkınma Bankası olarak üye ülke-
lerimizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yerine getirebilmelerine yardımcı olmak için her yıl 
700 milyar dolar ihtiyacımız var. Burada yeterli kaynağımız olmadığı için hem hükümetlere hem 
de özel sektöre ihtiyacımız var. Diğer yandan ise bilim, teknoloji ve yeniliğe yatırım yapmaya çok 
önem veriyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında gerçekleştirmesi en zor olanın en-
düstri, yenilik ve altyapı alanında olduğunu görüyoruz. Bilim ve teknolojiyi kalkınma stratejimizin 
merkezine koyduğumuzu ifade edebilirim. Şimdi hem üye ülkelerimize hem de üyemiz olmayan 
ülkelerdeki müslüman toplumlara yardım etmek üzere Bilim Teknoloji ve Yatırım (STI) fonları kur-
duk. Sadece küçük işletmeler ve KOBİ’ler için yenilikçi çözümlerde kullanılmak üzere 500 milyon 
dolar değerinde kaynak ayırdık.

ÖMER ÇEKİN: 
Farklı bir konuya geçmeden önce Khalid Bey’e bir soru daha sormak istiyorum. Finansal teknolo-
jilerin finansal istikrar yatırımcının korunması ve düzenleme alanındaki etkilerinin neler olduğu-
nundan bahsetmenizi rica edeceğim.

KHALID HOWLADAR: 
Bankalar yoğun bir şekilde denetlenirken, kitle fonlama platformları düzenleyici kuruluşların gri 
alanlarında kalıyor. Asya’daki İslami kitle fonlama platformlarının yatırım yapmak üzere kaynak 
topladıklarını biliyorum. Ancak, kitle fonlama platformları tek başına bir projenin yatırım yapıla-
bilir düzeyde olup olmadığını değerlendirecek yetkinlikte olmayabiliyor. Bazı düzenleyici kuruluş-
ların düzenleme deney alanı olarak belirlediği özel tahsisli alanlarda bu faaliyetler düzenleniyor.  
Para alan her türlü platformun biz gözetimi olması gerektiğini düşünüyorum. Kitle fonlama plat-
formlarında şu anda çok fazla risk olduğunu düşünüyorum. Ancak sistemik risk yaratacak boyutta 
olduğunu düşünmüyorum. Facebook’ın dijital para birimi Libra etrafında konuşmayı seviyorum. 
Libra hayata geçerse, Facebook’un 2 milyar kullanıcıyla neredeyse devlet varlık fonlarından daha 
büyük bir varlığa sahip olabilir. Böylesine bir büyüklük aynı zamanda sistemik bir risk de yaratabi-
lir. Çünkü Facebook’un temerrüdü finansal istikrarı tehdit edecek boyuta erişebilir.

Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg bu yüzden regülasyona tabi olarak bu adımı atmayı savunu-
yor. Apple ve Amazon gibi teknoloji şirketlerinin de finans alanına gelmesi gerekiyor. Çünkü banka-
lar konfor alanlarından çok da ayrılmak niyetinde değil. JP Morgan başlangıçta kripto varlıklara 
şiddetle karşı çıksa da, kendi kripto varlığını çıkarmak üzere çalışmaya başladı. Burada en iyi 
bileşimin düzenlenen banka ile düzenlenmeyen bir finansal teknoloji şirketinin ortaklığını tüketi-
cinin korunmasını sağlamak için iyi bir ortaklık olarak görüyorum.
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ÖMER ÇEKİN: 
Teşekkür ederim. Sizlere sormak istediğim bir soru daha var. Blok zinciri teknolojisi bankacılık 
sisteminin sonunu getirebilir mi? Böylece insanlar faizsiz olarak yatırım yapabilme imkanına sahip 
olabilir mi?

KHALID HOWLADAR: 
Faiz kavranının blok zincisi teknolojisiyle veya bankacılıkla ilgili yoktur. Blok zinciri teknolojisi hem 
borç finansmanına hem de özkaynak finansmanına aracılık edebilir. Finansal teknolojilerin yaptı-
ğı konvansiyonel yöntemle yatırım yapılamayacak kadar küçük tutarlarla yatırım yapmaya imkan 
sağlamasıdır. Bu teknoloji ile 1 milyon değerinde bir varlık oluşturup 2000 kişiye bölünmesini sağ-
layabilirsiniz. Bu yönüyle finansal teknolojiler yatırım kültürünün gelişmesine yardımcı olabilir.

ÖMER ÇEKİN: 
Bazı kripto varlıkların merkezi danışma kurullarından fetvalar aldığını görüyoruz. 

KHALID HOWLADAR: 
Bitcoin’in İslami finans ilkelerine uygun olup olmadığı konusu tartışmalı olarak görülüyor. ABD 
Doları da altın standardı sonrasında hiç bir varlık tarafından desteklenmiyor. Daha önce ABD 
Doları altına dayanıyordu. Vietnam Savaşı’nı finanse ettikleri sırada yeterli altınları olmadığını 
farkettiler ve bu standardı kaldırdılar. Bence bir İslam alimi değilim. Benim hislerim, ABD Dola-
rını şeriata uygun buluyorsanız bitcoini de uygun bulmalısınız. Bitcoin’in fiyatındaki dalgalanma-
nın sorun olduğundan bahsediliyor. Türk Lirası da oldukça değişken. Söylemek istediğim son şey. 
İtibari para birimleri üzerine, eğer vergilerinizi bir para biriminde ödüyorsanız, bu ona itibari bir 
değer verir. İsviçre’nin Zürih eyaletinde artık vergilerinizin %10’unu kripto para ile ödeyebilir-
siniz. İslami finans ile ilgili sorun, eğer dini açıdan çok duygusal bir şekilde yatırım yapıyorsanız, 
düşünceleriniz bazen bulanıklaşabilir. İslami finans, İslami olduğu için değil, zenginlik, yatırım 
yarattığı, refahı paylaştığı ve finansal anlamda mantıklı olduğu için başarılı olacaktır. 

ÖMER ÇEKİN: 
Haklısın, bu iyi bir tanım. Faruk Reza Bey siz ne dersiniz?

MOHAMMAD FARRUKH RAZA:
Sadece şunu eklemek isterim. Bir akıllı telefon, Şeriata uygun mu değil mi? Akıllı telefon ile ne 
yaptığınıza bağlıdır. Blockchain de tam olarak aynı. Fıkıh alimlerinin konu hakkında daha fazla 
bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Aslında teknolojinin neleri barındırdığını anla-
makta zorlandıkları için, görüş vermekte de zorlanıyorlar.

ÖMER ÇEKİN: 
Çok kısa sorularım olacak. İslami finansta yaygın olarak kullanılan ve başarılı olan blok zinciri 
tabanlı uygulamalar var mı?

KHALID HOWLADAR: 
Gerçekten bilemiyorum. Muhtemelen dünya çapında 120 kadar İslami fintek şirketi var. Otomatik 
danışmanlık ve kitle finansmanı alanına yönelenler olduklarını görüyoruz. Şimdi kitle finansmanı 
İslam ilkelerin uygun gördüğü alanlara yatırım yapmayı sağlıyorsa, İslami bir Finansman olacak-
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tır. Kitle finansmanı platformlarının ne yaptıklarını tam olarak göremiyoruz. Önümüzdeki 24 ay 
içinde daha iyi görebileceğimizi düşünüyorum. 

SORU:
Müslümanlar olarak artık aklımızı başımıza toplayarak, kurulu insanlık dışı dünya düzenini tersi-
ne çevirecek İslami bir yapıyı kurmamız gerekmiyor mu? 

KHALID HOWLADAR: 
Kulağa çok duygusal geliyor.

ÖMER ÇEKİN:
Fazlasıyla duygusal. Türkiye’de dini meselelere çok duyarlıyız. Bu soru da bir örneği.

FATİH KAZAN: 
Belki 1 dakika içinde cevaplayabilirim. Soru kısaca, Kur’ân’da anlatıldığı gibi gerçek İslam’ı na-
sıl yaşayabileceğimizle ilgiliydi. İslami finans ile konvansiyonel tarafı karşılaştırdığımızda, bunun 
yeni bir alan olduğunu görebiliriz. Geleneksel bankacılık, geleneksel finans, yüzyıllar, yıllar önce 
geliyor. Şimdi İslami finans 40-50 yıl gibi. Geleneksel tarafla karşılaştırdığımızda iyi bir büyüme 
sergilediğimizi düşünüyorum. Geleneksel tarafın kopyalanmasından bahsediyoruz ama yeni tek-
nolojilerle birlikte İslam’ın gerçek prensiplerini de uyarlamanın bir yolu olduğunu görüyoruz. İna-
nıyorum ki gerçek İslami ilkeleri yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz.

KHALID HOWLADAR: 
Bu bir yolculuk.

ÖMER ÇEKİN: 
Bu bir yolculuk. Çok kısa bir Türkçe ifade etmek gerekirse, biz İslam’ı yalnızca Peygamberimiz 
zamanında geçerli bir din olarak görmüyoruz; her zaman, her döneme mutlaka söyleyeceği şey-
ler vardır ve bugün biz Müslüman olarak Allah’ın bize sunduğu mutlaka seçenekler vardır ve biz 
bunların arayışı içerisindeyiz. İslami finans da bu arayışın bir sonucu. Bunun yorumlanması tabi 
kişilere göre farklılık arz ediyor, artık bu tercih meselesi haline geldi. Belki siz tercih etmeyecek-
siniz, sizin din anlayışınız farklı olabilir ama bu yanlış olduğu anlamına gelmiyor, bugünkü İslami 
finans uygulamalarının veya teorisinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor bence. Yani söyleyeceğim 
bu kadar.

SORU: 
Çok teşekkür ediyorum. İslam ülkelerini bir araya getirerek birlikte İslami para birimi yaratabilir 
miyiz? Yakın gelecekte mümkün mü?

KHALID HOWLADAR: 
Kısaca cevabım hayır. İslam ülkeleri artık hiçbir şey üzerinde anlaşamıyorlar. Çok farklı ekonomik 
profilleri olan ve bir para birimi olan ülkeleri bir araya getiremesiniz. Avrupa Birliği’nin hali bunun 
kanıtı. Bizim sahip olabileceğimiz şey bir çeşit vizyon. Türkiye’deki bankalarınız Suudi Arabistan 
ve Malezya’daki bankalarla birlikte blok zinciri teknolojisi üzerinden ticaret yapabilirler. Bir para 
birimini başkasıyla paylaşmayı da doğru bulmuyorum. Dijital olarak bile olsa para biriminizin ege-
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menliğini korumak zorundasınız. Çünkü ülkenin durumu Suudi Arabistan ve Malezya’da çok farklı. 
Kendinize zarar verirsiniz. Ancak, İslam Kalkınma Bankası gibi yapılar arasında bir ağ oluşturur-
sanız ve ortak bir pazarla birbirinizi geliştirebilirsiniz.
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Esaslı 
Bankacılık

Katılım bankacılığı güçlü esaslar üzerinde yükseliyor, 
Türkiye katılımla güçleniyor.

Katılım bankacılığını anlayanlar, emeklerinin ve alın terlerinin karşılığı olan birikimlerini  
gönül rahatlığıyla ekonomiye kazandırıyor. Katılım bankacılığı büyüdükçe hem katılımcılar  

hem de Türkiye kazanıyor. Esaslarına bağlılıkla yükselen bu değeri tanıdıkça  
siz de yürekten katılacaksınız.

1 6
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FAIZSIZ FINANS ESASI 
Katılım bankacılığı, faizsiz finansman modeli 
sunar. Paradan para kazanmayı değil, ticari 
faaliyetleri esas alır.

2 TICARET ESASI
Katılım bankacılığı, ekonomiyi kalkındıracak  
etik bir ticaret anlayışını benimser. Alım ve 
satımda netlik esastır. 

PAYLAŞMA ESASI
Katılım bankacılığı; ticaret, vekâlet, ortaklık ve 
kiralama yöntemleriyle kullandırdığı finansmandan 
oluşan kâr ve zararı, katılımcılarıyla adilce ve söz 
verdiği gibi paylaşır.

MEMNUNIYET ESASI
Katılım bankacılığı, insan odaklı yaklaşımı gereği, 
müşterilerine üst düzey memnuniyet sağlamayı 
amaçlar. Hizmetlerini en iyi ve en kaliteli şekilde 
sunmak için azami çabayı gösterir.

YARDIMLAŞMA ESASI
Katılım bankacılığı, elde ettiği kazancın 
bir kısmını sosyal sorumluluk projelerinde 
değerlendirerek sosyal dengenin sağlanmasına 
destek olur.

DENETIM ESASI
Katılım bankacılığı, standart denetimlerin yanı 
sıra Katılım Bankacılığı ilkelerine uygunluk 
denetimine de tabidir. Değerlerimizle 
örtüşmeyecek, sağlığa zararlı olabilecek hiçbir 
ürünü veya ticari faaliyeti finanse etmez.

TAM HIZMET ESASI
Katılım bankacılığı, müşterilerinin tüm ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmet 
çeşitliliğine sahiptir. Sektöre kazandırdığı özel 
ürünleri ve geleneksel bankacılığın katılım 
bankacılığı değerleriyle çelişmeyen tüm enstrüman 
ve imkânlarını bir arada sunar.

TOPLUMSAL FAYDA ESASI
Katılım bankacılığı, toplumsal kalkınmaya destek olacak 
projelerin finansmanına öncelik verir.  
Ekonomik büyümeye ve toplumsal refaha katkı sağlar.  

SÖZLEŞME ESASI
Katılım bankacılığı, müşterileriyle başlangıçta 
sözleştiği her şeyin geçerliliğini sözleşme boyunca 
korur. Sözleşmeye sadakat esastır.

ORTAKLIK ESASI
Katılım bankacılığı her müşterinin bir ortak 
olduğunun bilincindedir ve her zaman birlikte 
kazanmayı esas alır.
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POYRAZ KOĞACIOĞLU:
Bu yıl Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimine uzun bir zamandır en büyük katkıyı sağlayan 
kurumlardan biri olarak, kredilere alternatiflerin etkinleştirilmesi yolunda yapılabilecekleri ko-
nuşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi TSKB, sermaye piyasalarının gelişimini ilk günden bu yana des-
tekleyen bir kurum. Bu yılın ana teması da dönüşüm. Bu noktada Türkiye’nin ilk yatırım ve kal-
kınma bankası olarak kurulduğumuz günden bu yana sürekli dönüşümün içinde yer aldığımızı, 
bu vesileyle de pek çok öncü uygulamaya imza atmış olmaktan duyduğumuz gururu sizlerle pay-
laşmak isterim. Bugünü ve yarını konuşurken dünü de atlamamak adına TSKB’nin yatırım banka-
cılığı yolculuğunda çok kısa bir gezintiye çıkalım. Bu biraz da Türkiye’nin sermaye piyasalarının 
gelişiminin de hikayesi. 1951 yılında, yani bundan 68 yıl önce kaynak sağlamak amacıyla bir ilki 
gerçekleştirerek, 15 yıl vadeli bir tahvil ihraç ettik. Dünya Bankasıyla 1953’te bir etüt yaptık ve 
sermaye piyasalarının oluşturulması için ilk adımlar bu etüt çerçevesinde atıldı. 60’lı yıllardaysa 
tahvil ihraçları ve hisse senetlerinin satışına aracılık etmeye başladık. İlklerden bir tanesi 1957’de 
Bursa Çimento’nun tahviliydi, aynı yıl Arçelik’in halka arzı gerçekleştirildi. 1968’de o zamanki 
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adıyla Esham ve Tahvilat Alım Satım Hesabı kuruldu. Bu hesap üzerinden o zamanlar borsa olma-
dığı için TSKB, borsada kote hisse senetlerinin alım satımını gerçekleştiriyordu. 60-70 döneminde 
26 şirketin hisselerinin satışını gerçekleştirmiş olduk. Bunların arasında Pimaş, Makine Takım, 
Türk Demirdöküm, Siemens Kablo gibi şirketler var. 1968’de kurum olarak, tahvil çıkarmaya ara-
cılık etme ilkelerini belirledik. Aynı yıl Rabak, Akfil, Erciyes Biracılık, ECA gibi ve ilerleyen yıllarda 
Çelik Halat, Kartonsa, Anadolu Çimento, Vakko gibi ihraçlar gerçekleştirdik. 70’li yıllarda da bu 
ihraçların toplam boyutu 750 milyon lirayı buldu. 1975’te Profilo için ilk hisse senedine çevrilebilir 
tahvil ihraç ettik. Bugün bile çok sık rastlamadığımız bir enstrüman bu. 80’li yıllarda o dönem-
ki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören ilk şirketlerin büyük çoğunluğunu 
TSKB halka arz etmişti. 85’te ilk yurt dışı tahvili gerçekleştirdik. Japonya’da 35 milyon dolarlık 
7 yıl vadeli bir tahvil satışımız oldu. Bundan sonra üç ihraç daha gerçekleştirdik. Bunlar, bilinen 
adıyla Samuray piyasasındaki ilk ihraçlardı. 1986’da ilk banka bonosunu, 1992’de de Underwriting 
(Aracılık yüklenimi) yöntemiyle ilk halka açılmayı Çimentaş’la başlattık. Takip eden yıllarda birçok 
halka arz oldu. 

Yakın tarihten örnekler vermek gerekirse, Emlak Konut, Aksa Enerji, Denizbank gibi önemli hal-
ka arzların yanında, Türkiye’nin ilk yeşil sürdürülebilir tahvil ihracını da gerçekleştirmiş olduk. 
Sermaye piyasalarının gerçek anlamdaki öncüsü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da köklü deneyimimizle ülkemize ve piyasalara değer katacak önemli işlere imza atacağımızı be-
lirtmek istiyorum. 

Oturuma geçecek olursak, ilk soruyu yönelteyim. Barış’la başlamak isterim. Son dönemde sukuk 
ve varlığa dayalı menkul kıymet gibi farklı ürünlerin ihraçlarının artmaya başladığını görüyo-
ruz. Özellikle sukuk, reel sektör şirketlerinin kaynak sağlaması açısından oldukça cazip. Bu 
alanda ihraç adedinin de artmasını bekliyoruz. Tahvil dışındaki borçlanma ürünlerine portföy 
yönetim şirketlerinin genel yaklaşımını Barış senden dinlemek istiyorum. Sektör genel trendleri 
dışında İş Portföy olarak sizlerin bakış açısı nasıl? BES’te otomatik katılım çerçevesinde toplanan 
fonlarla, borçlanma araçlarının piyasası, etkisi yönünden, sektörün varlık tabanı, yönetilen varlık 
miktarıyla ilgili de bir şeyler söylemek istersen dinlemek isteriz.

BARIŞ KESKİN, CFA:
Tahvil dışı borçlanma araçlarının artmasını ve bu alandaki çeşitlenmeyi destekliyoruz. Özellikle 
özel sektörün gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarında otomatik katılım bireysel emeklilik sisteminin 
devreye girmesiyle beraber, ciddi artışlar görüldüğünü gözlemleyebiliyoruz. Örneğin 2015 yılında 
Türkiye’de 2,6 milyar TL’lik bir özel sektör kira sertifikası ihracı gerçekleşmişken, 2019 yılının 
sadece ilk 9 ayında bu rakam 31 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Yani yaklaşık 12-13 katına çıkmış 
durumda. Bundaki en önemli sebeplerden birisi, 2017 yılında otomatik katılım sisteminin devreye 
girmesidir. Aynı dönemde toplam özel sektör tahvil ihracının artış hızının yaklaşık yüzde 35-40’lar-
da olduğu düşünülürse, sukuk pazarındaki büyüme çok net anlaşılabilir. Aynı şekilde, özel sektör 
sukuklarının özel sektör borçlanma araçları içerisindeki payı da aynı dönemde yüzde 5’lerden 
yüzde 15’lere yükselmiş durumda. Şu an var olan ihraçların yüzde 15’i sukuk cinsinden, yani kira 
sertifikası. Burada ciddi bir artış var, fakat biz daha çok buradaki ihraçların katılım bankaları tara-
fından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Reel sektör şirketlerinin yaptığı ihraçlar, henüz burada çok 
düşük bir paya sahip. Reel sektör şirketlerinin bu piyasadan borçlanmasını, BES ve otomatik 
katılım sistemindeki birikimlerden faydalanmasını destekliyoruz. Bu hem reel sektör şirketle-
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rinin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, daha sürdürülebilir olması açısından önemli 
hem de borçlanmalarının daha kurumsal ve daha sistematik hale gelmesi açısından önemli. 
Bu yüzden burayı önemli görüyoruz. Özellikle otomatik katılıma vurgu yapmak istiyorum. Bireysel 
emeklilik tarafına baktığımızda son yıllarda, yıllık yaklaşık yüzde 20’ler civarında bir büyüme söz 
konusu. Bunda piyasa performansı ve piyasa hareketleri çok etkili. Fakat otomatik katılım siste-
mine baktığımızda, yıllık yüzde 70’ler civarında, hatta daha fazla belli dönemlerde bir artış var. 
Bu sistem çok yeni bir sistem, OKS’deki büyüklük 2017 yılında 2 milyar TL’yi bile bulmamışken 
şu an 7,5 milyar TL olmuş durumda. Burada sistem doygunluğa ulaştıkça bu büyüme hızı bir 
miktar düşecektir, fakat görüşümüz yine de hızlı büyümesine devam edeceği yönünde. Bunun yanı 
sıra OKS’de katılım fonları da BES’e göre çok daha büyük bir yer kaplıyor, bunu da vurgulamak 
istiyoruz. BES’te altın fonlarını hariç bırakırsak, katılım fonları yüzde 5 civarında. Aslında çok 
büyük bir paya sahip değil, fakat otomatik katılım sisteminde katılım fonları sistemin yaklaşık 
yüzde 62’sini oluşturuyor. Yani reel sektör şirketleri için bu piyasadan borçlanma imkanları var ve 
gittikçe de büyüyor. Bunların yanı sıra önümüzdeki dönemde henüz konuşma aşamasında olsa da 
devlet tarafından tamamlayıcı emeklilik konusunda birtakım adımlar atılabilir. Bütün bu gelişme-
ler bize şunu gösteriyor ki hem bireysel emeklilik, otomatik katılım olsun hem de bu olabilecek 
diğer konular olsun, burada reel sektör şirketlerinin faydalanabileceği tasarruf havuzu büyüyor ve 
bu tasarruf havuzunun içerisinde katılım fonları, havuzdan daha hızlı büyüyor. Bu yüzden de biz 
reel sektör şirketlerinin buradan borçlanmaları için imkanlarının olduğunu ve büyümeye devam 
ettiğini, bu imkanların artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 

Katılım fonları dışından da aslında kira sertifikalarına, sukuk gibi ürünlere talep olabilir, fakat 
burada bazı mevzuatsal engeller var. Özel sektör kira sertifikaları, özel sektör borçlanma aracı 
sayılmıyor. Katılım fonu olmayan fonlar da aslında cazip getiriler gördüklerinde bu kıymetlere, bu 
ihraçlara yatırım yapabilirler. Fakat bazı mevzuatsal koşullar daha iyileşirse daha da iyi olacağını 
ve bu ihraçlara katılımın daha da yüksek olacağını düşünüyoruz. VDMK’larda, şirketin bilançosu-
nun dışında ihracın dayalı olduğu ilgili alacak havuzunun analiz edilmesinin önemli olduğunu dü-
şünüyoruz. Alacak havuzunun nakit akışının şeffaf ve hesaplanabilir olması önemli, varlığa dayalı 
menkul kıymet yatırımı yaparken en çok bunlara dikkat ediyoruz.

POYRAZ KOĞACIOĞLU:
Şule Hanımla devam etmek istiyorum. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2015 yılının so-
nunda özel sektör tahvil piyasasını desteklemek için bir çerçeve program oluşturmuştu. Yanlış 
bilmiyorsak 700 milyon lira büyüklüğündeydi ve 9 ihraçta bunun tamamı tüketildi. Daha sonra 
geçen yıl 1,2 milyar liralık bir program daha açıklandı. Bu nasıl ilerledi, öncelikle bunu öğrenmek 
isteriz. Sukuk için ya da farklı enstrümanlar için, varlığa dayalı menkul kıymet için benzer prog-
ramlar düşünüyor musunuz? Bir de bu tür ihraççılardan genel beklentileriniz nedir, reyting, vade 
gibi konulardaki görüşlerinizi almak isterim.

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Bahsettiğimiz bu ürünlerle ilgili gerçekleştirdiğimiz bu yapıların ve çalışmaların belli bir amacı var. 
Önderlik yapmayı, piyasa yapıcılığı yapmayı ve piyasada bu tür ürünlerin gelişmesine destek olma-
yı amaçlıyoruz. Bizim 2019-2024 ülke stratejimizin ve daha önceki 2015-2019 ülke stratejimizin de 
en önemli misyonlarından birisi, sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, ürün 
çeşitliliğinin artırılması idi. Bu hem borçlanma araçları için hem de öz kaynak araçları için söz 
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konusu. TL bono için oluşturduğumuz bu yapılar ya da programlardaki amaç, sadece TL bono ver-
mek değildi. Yaşanan bu tecrübeyle, piyasada özellikle kurumların neden TL bonoyu kendilerine 
bir borçlanma aracı olarak kullanmadıklarını da anlamaya yönelik çalışmalardı. Olayın teknik bir 
destek kısmı vardı. Bu çalışmaların en önemli bacağı ise devlet kurumlarıyla yaptığımız birtakım 
diyaloglar ve çalışmalardı. Hazine bonolarına endeksli bir yapı var, özellikle yabancı yatırımcıların 
kendilerini zaten buna karşı koruması (hedge etmesi) mümkün değil. Dolayısıyla hedge edilebilir 
bir enstrüman kullanılması gerekir. Dikkat ettiyseniz bizim ilkten sonraki bütün enstrümanları-
mız TL LİBOR bazlıydı. Ama TL LİBOR bazlı yapınca da ortaya şöyle bir problem çıktı; TL LİBOR 
aslında gerçekten likit bir endeks değil. O yüzden de seviyesi hep normalden yukarıda kalıyor ve 
bunu referans olarak kullanmak isteyen şirketler için daha pahalıya mal olan bir endeks oluyor. 
Ne yazık ki TL LİBOR tam fonksiyon gösteren bir endeks olmadığı ve likit olmadığı için, piyasanın 
o andaki koşullarını yansıtması vakit alıyordu. Özellikle endeksin yüksek olduğu durumlarda vakit 
alması, şirketlere pahalıya mal oluyordu. Bu alanda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, 
Merkez Bankası ve Hazine’nin de içinde olduğu bir çalışma grubuyla TL REF çalışmaları başlatıldı. 
Bu çalışma yapılanların çok önemli bir çıktısıydı. Yakın bir zamanda TL REF artık kullanılma-
ya başlayacak. Bu alandaki ödevimizi yerine getirdik ve bunun oluşmasında elimizden geldiğince 
katkı gösterdik. TL REF tarafı düzgün çalışmaya başlayacak ve düzgün bir endeks olarak da bu 
bonolarda kullanılacak. 

Diğer bir misyonumuz, vadelerin arttırılmasıydı. Yaptığımız analizlerde şunu gördük, 2015 yılına 
kadar maksimum ortalama vade 1,9 yılı geçmiyordu. Şirketler niye böyle bir bono aracını kul-
lansınlar, bunun yerine bankadan işletme sermayesi (working capital) alırlar. Onlara tam olarak 
bir alternatif olmuyor, vadelerin bir şekilde uzaması lazım. Yurt dışındaki ihraçlarda, Euro bond 
ihraçları ve yabancı para cinsinden olan ihraçlarda vadelerin 5 yıllar, 7 yıllar, hatta eğer bu proje 
finansmanı bonosu şeklinde olursa 10 yılların üstünde, 18 yıllara çıkan vadelerin olduğunu biliyo-
ruz. Neden bu TL bono araçlarında olmasın, bu vadeleri biraz ittirelim, daha uzun vadeye yayalım 
istedik. Ama ortaya şu problem çıktı, vadeyi uzattığımızda yatırımcının ilgisi azaldı. Niye azalıyor, 
çünkü yatırımcının bunu ihtiyacı durumunda satabileceği hala bir ikincil piyasa (secondary trading) 
yok. Bu ikincil piyasanın olmaması nedeniyle yatırımcı korkuyor, uzun vadeye girmek istemiyor. 
Çünkü elinde kalacağını ve hiçbir şekilde onu istediği anda çıkaramayacağını düşünüyor. Bu nok-
tada da ciddi çalışmaların yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Aslında Borsa İstanbul’da bu tradingi 
yapacak bir platform var, ama bir şekilde o piyasa şu anda çalışmıyor. İkinci çerçeve programı çı-
kartmamızın en önemli motivasyonlarından biri de buydu. Çünkü orada istediğimiz misyonumuzu 
hala gerçekleştiremedik ve hala ne yazık ki bono piyasasında ikincil bir piyasa oluşmuş değil. Bu 
çalışmalarımızın ilk çerçevesinde vadeleri, 1,9’dan 2,8 yıl gibi bir ortalama çekebilme şansına 
ulaştık. 3 yıllar, 4 yıllar, en son 5 yıllık bonolarımız oldu. Geçen sene çok zor bir yıldı, ne yazık ki 
ortalama vadeler tekrar 2,4’lere düştü. Bu TL LİBOR’un ve enflasyonun yüksek olmasından dolayı 
kimsenin kendini uzun vade bağlamak istememesinden de kaynaklanan bir şeydi. Onun piyasada 
stabil olması ve piyasanın normale dönmesiyle, uzun vadelere tekrar dönüleceğine inanıyorum. 
Çünkü insanların ve özellikle şirketlerin kafasında, daha farklı bir bilinç ve daha farklı bir talep 
mekanizmasının oluştuğunu görüyorum.  

Bir diğer yaşadığımız tecrübe ise, herhangi bir şekilde bonoda temerrüde düşme durumunda, 
bonoları tutan yatırımcıların kendi haklarını savunabilecekleri hukuki mevzuat ortamının tam ol-
mamış olması idi. Mesela bir iflas durumunda siz banka olarak bir kredi verdiğinizde, teminatı 
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olmasa dahi mahkemeye gidip kredi anlaşmanızı gösterip hak iddia edebiliyorsunuz. Ama bono-
yu tutanlar, o ellerindeki bono sertifikalarını mahkemeye götürdüklerinde, mahkeme bunu evrak 
olarak kabul etmiyordu. Bununla ilgili danışmanların da desteğiyle, sermaye piyasasıyla ciddi ça-
lışmalar yapıldı. Çoklu bankaların olduğu finansman yapılarında alacaklılar arası (intercreditor) 
anlaşma denen bir anlaşma vardır, çoğunluğun kararıyla ilerleyen bir mekanizma vardır. Ancak 
bonolar için öyle bir şey yok. Kim önce giderse mahkemeye, bir şekilde ilk giden kazanıyor gibi bir 
durum vardı. Halbuki öyle olmaması lazım, sonuçta bu yatırımcıların hepsi aynı anda yatırım yap-
mış insanlar. Mevzuatsal olarak yapılması gereken düzenlemelerin olmadığı ortaya çıktı. Özellikle 
SPK’ya teşekkür etmek istiyorum, oradaki yöneticiler ve yetkililer bizi gerçekten can kulağıyla 
dinleyip ellerinden gelen tüm desteği gösterdiler. Bazı mevzuatsal değişiklikler ve düzenlemeler 
de yapıldı. Bu çalışmaların sonucunda da daha bir iyi noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Ama he-
nüz oradaki çalışmalarımız bitmedi. 

Bir diğer konu da yatırımcı bacağı. Nitelikli, kalifiye yatırımcılar (qualified investor) gidip bonolara 
yatırım yapabiliyor. Yatırımcı olan kişi kendi değerlendirmesini yapsın, buna göre kararını versin, 
alsın istiyoruz ama bunu herkes yapamıyor. Bu belli bir bilgi birikimi ve bilgi düzeyinin olması-
nı, o finansal analizleri yapacak bir birikimin olmasını gerektiriyor. Kalifiye yatırımcı statüsüne 
baktığınızda, yabancı yok denecek kadar az. Türkiye’mizin genel bir problemi, kurumsal yatırımcı 
olayımız hala çok eksik. Portföy şirketleri olsun, emeklilik fonları olsun, varlık şirketleri olsun, 
bunların hepsi çok önemli yatırımcı bazını teşkil eden kurumlar. Bunlar hala tam oluşmuş değil. 
O yüzden de bizim bir diğer öncülüğünü yapmaya çalıştığımız, destek olmaya çalıştığımız konu da 
kalifiye yatırımcı piyasasının geliştirilmesi ve kalifiye yatırımcı sayısının artırılmasıdır. Bunların 
içerisinde yabancı payının artırılması tarafında da bir noktaya ulaşmıştık. Ama ne yazık ki orada 
da nispeten daha bir geriye gelme söz konusu. Bunda da piyasaların şu anda içinde bulunduğu 
durumun etkisi var. Daha yapılacak çok şey var. Oluşturduğumuz ikinci 1,2 milyar TL’lik çerçeveyle, 
kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Henüz bir bono yatırımı yapamadık, onun altında bir 
iki tane bekleyen var. Bir süredir piyasalar çok kötüydü, kimse yüksek fiyatlardan borçlanmak is-
temedi. 2019’un sonundan itibaren orada da bir canlanma görmeye başlayacağız. Çünkü piyasalar 
nispeten daha stabil hale geldi ama vadelerin uzatılması çok önemli olacak.

Sukuk ve VDMK konusu, tabi diğer alanlar. TL bono çalışmalarımızdan sadece bir tanesi ve de-
diğim gibi asıl amaç, kurumların şirketlerin TL bonoyu kendilerine alternatif bir finansman aracı 
olarak görmeleri ve bankaların orada yarattığı kalabalıklaşmayı kaldırmak. Şirketlerin toplam 
bono ihraçları içerisindeki payı hala çok küçük, yüzde 10’ları bile geçmiyor. Amaç bunu ar-
tırmak ama piyasada bunun yanı sıra sukuk ve VDMK gibi başka sermaye piyasası araçlarına 
ihtiyaç var. Bu araçlar olmadan şirketlerin kendi finansman yöntemlerini çeşitlendirmeleri 
mümkün değil. Bir tek bankalara bağlı kalmak zorunda kalıyorlar. Kredi limitleri problem olma-
ya başlıyor, yatırım yapmak istediklerinde belli bir noktadan sonra tıkanabiliyorlar. Sukuk’u daha 
yeni oluşturduk, hala öğreniyoruz. Orada da yatırımcı olarak yer almak istiyoruz. İlk deneyim çok 
önemli olacak, nasıl TL bonoda ilk deneyimimizi yaptık, orada birtakım şeyleri öğrenip neyi yapıp 
neyi yapamadığımızı gördük. Sukuğun ilkinde de deneyimleri görüp birtakım çerçeve programlar 
geliştirme yönünde çalışmalar yapacağız. 

POYRAZ KOĞACIOĞLU:
Buradan Müfit’e geçmek istiyorum. SPK birçok düzenleme yaptı. Sukuk ve varlığa dayalı menkul 
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kıymet gibi, tahvil bononun alternatifi olabilecek ürünlerle ilgili bir altyapı var. Ama senin bekle-
diğin mevzuatta başka değişiklikler ya da yapılırsa iyi olur diyeceğin değişiklikler var mı, neler 
söylemek istersin?

MÜFİT ARAPOĞLU:
Umarım bir noktada sermaye piyasası ürünlerinden, alternatif finansman aracı değil de finans-
man aracı olarak konuşmaya başlarız. Çünkü sermaye piyasası tarafında biz alternatif oldukça, 
bir türlü tam oturuşamıyoruz. İhraççı sermaye piyasasına, banka kanalları tıkanmaya başladıkça, 
zorlandıkça geliyor. Sermaye piyasasına dönerse çok da harika bir resimle karşılaşmıyor. Bu as-
lında bizim için daha büyük bir zorluk. O yüzden temennim, sermaye piyasası tarafında da alter-
natif olmayalım, gerçekten bir finansman aracı olarak görülebilir hale gelelim. Bu bağlamda da 
sermaye piyasalarına yeni ürünler gelebilir, ama açıkçası yeterince ürün olduğunu düşünüyo-
rum. Çünkü varlığa dayalı var, teminatlı var, sukuk var, tahviller var, dönüştürülebilir var. Yeni 
ürün getirmekten ziyade, var olan ürünleri nasıl daha aktif kullanabiliriz ve piyasayı nasıl daha 
derinleştirebilirize bakmak lazım. 

Her şeyi düzenleyiciden de beklemek biraz fazla beklenti yaratıyor. Çünkü SPK ya da borsa, tutup 
piyasaya dört başı mağrur, hiçbir yerinden delinemeyecek bir düzenlemeyle çıkamaz, bu mümkün 
değil. Birtakım şeyler piyasada yaşandıkça ve yapıldıkça görülüyor, o yüzden de piyasa oyuncu-
larına da bir o kadar görev düşüyor. Tahvil tarafında sukuk geldiği zaman 30 gün sürüyor. İhraççı 
dönüyor, piyasadan bir an önce borçlanmak istiyor, süre uzamasın istiyor. Bir yandan ne istiyoruz, 
yatırımcılar korunsun, hiçbir yerden bir problem çıkmasın, çıkarsa da en iyi şekilde de korunuyor 
olsun, ama süre de uzun olmasın, çabuk çabuk olsun. Şimdi hepsini bir araya getirelim dediğiniz 
zaman maalesef çok mümkün olamıyor. Sermaye piyasalarının biraz daha zaman masraflı bir 
tarafı var, olmak da zorunda. 

atırımcının korunması esas ama yatırımcıyı çok koruyacağım diye zorladığınız zaman da bu sefer 
ihraç olmuyor. Çünkü onunla mı uğraşacağım diyeceksinizdir herhalde, demiyorsunuz, demeyin 
zaten ama deniyor. O yüzden niye yüzde 10’larda kalıyoruz, banka kanalı açık olduğu sürece, şimdi 
onunla mı uğraşacağım, öyle mi olacak, şimdi sukuk yapsam, kira sertifikası yapsam VKŞ var, VKŞ 
nasıl olacak falan filan derken durum, aaa dur şurada bankadan alabiliyorsak alalıma doğru gi-
diyor. Sıkıntı burada, o yüzden de daha da düzenlemeler gelsin, iyice koruyucu olalıma biraz daha 
ihtiyatla bakıyorum. Orta yerde bir yerde buluşturmamız gerekiyor. İhraççıların çabuk finansmana 
ulaşması önemli ama korunma da önemli. O anlamda, tahvil tarafında Şule’nin söylediği önemli. 
Temerrüt halinde ne yapılacağı yaşandıkça görülmüş oldu. SPK orada birtakım adımlar attı. Sonra 
icra iflas kanununa yakın zamanda bir düzenleme geldi, böylece alacaklının daha çabuk ulaşma 
imkanı mahkeme kanalıyla sağlanmış oldu. Ama bunların üstüne bir şeyler daha eklenebilir. Bi-
zim bildiğimiz kadarıyla, zaten Sermaye Piyasası Kurulu tarafında hem kanunda hem de ikincil 
düzenlemelerde bütün bu tecrübelerden yola çıkarak birtakım değişiklikler yapılacak. Onları za-
man gösterecek, piyasayla paylaşacaklardır. Ama çıktığında da beklentim, hah tamam oldu artık 
bütün yatırımcılar sonuna kadar korunuyor, bütün ihraççılar da harikulade piyasaya gelebiliyor gibi 
bir şey olması değil. Orta yolda bir yerlerde buluşuyor olmak durumundayız. Ne ihraççı zarar gör-
sün ne de yatırımcı. Nitelikli yatırımcının ötesinde asıl kurumun korumaya çalıştığı küçük yatırım-
cıdır. Ben, sen, o sermaye piyasalarından bir şeyler almaya çalıştığımızda piyasa o kadar sofistike 
olmak durumunda değil. Daha çok korunmamız gerekiyor mottosuyla yaklaşıyor kurum ki haklı 
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ama onun zaten başka bir prosedürü var. Küçük yatırımcının girebilmesi için halka arz olması la-
zım. Halka arz yoksa nitelikli yatırımcı var, nitelikli yatırımcı zaten belli bir sofistikasyonda demek 
ya da onu varsaymak zorundasınız. O yüzden belli bir noktada dengeyi yakalamamız gerekiyor. 

Yapıyı daha da iyileştirme imkanları her zaman var ve kurum da bunun üzerinde çalışıyor. Ama 
çıktığında da tamam oldu, bundan sonra her şey bitti, harikulade bir dünya bizi bekliyor olması-
nı bence kimse realistik olarak beklememeli. Çünkü bazı şeyleri yolda öğreniyoruz, görüyoruz. 
Sukuğu bir avukat olarak 5-6 senedir biliyorum. Daha önce kira sertifikası yoktu ki hayatımızda, 
birtakım şeyleri de yapa yapa öğreniyor oluyoruz. Problemler çıkıyor, önemli olan o problemle-
re çabuk reaksiyon gösterip, piyasayı ürkütmeden koruma mekanizmalarını kurmak. Baştan illa 
demir bir çerçeve çizmek değil. Önemli olan, tahvilde yaşandığı gibi birtakım piyasa oyuncuları 
ödeme yapamadığında, problem var buna ne yapalım deyip çabuk hareket edebilmek daha kritik 
diye düşünüyorum.

POYRAZ KOĞACIOĞLU:
Onur’la devam edeceğim. Tabi geçen yılın ikinci yarısında piyasadaki hareketler ve yakın dönemde 
gerileyen faiz ortamı. Borçlanma araçları piyasası nasıl gözüküyor, bunlarla ilgili kısaca ne söyle-
mek istersin? 

ONUR AKSOY:
Ekonomik volatilite, faiz oranlarının yukarıda olmasından çok daha kötü bir şey, bu kurlar için de 
aynı şey geçerli diye düşünüyorum. Gösterge faiz oranı yüzde 15 olacak ve 10 yıl boyunca böyle ka-
lacak, eminim birçok insan bunu tercih eder. Ya da dolar TL kuru 7 lira olacak ve önümüzdeki 10 yıl 
böyle olacak, herkes herhalde koşa koşa bunu ister diye düşünüyorum. Bu çerçevede de borçlan-
ma araçlarının ihraçları olumsuz etkilendi. Bu göstergeyi, genelde değişken getirili, değişken faizli 
olarak oluşan bir piyasa diye düşünebilirsiniz. Şu anda üç tane temel gösterge var ki biri haziran-
da hayatımıza giren TL REF, çok yeni bir gösterge. Baktığınız zaman devlet iç borçlanma senedi 
ve TL LİBOR üstüne bir dünyamız var. Bu uzun vadeli bir ihracın geçen yılın koşullarında, bu kötü 
koşullarda yapılmasının ne kadar zor olduğunu size aktarmama gerek yok diye düşünüyorum. 

Özellikle bankalar kendilerini kısa vadeli olarak, bonoyla fonluyor ama reel sektör tarafında kre-
diyle rakip bir ürün oluşması için minimum iki yıllık bir borçlanma gerekiyor. Bu nedenle, çok 
da anlamlı bir piyasanın oluşmadığını açıkça söyleyebilirim. Borçlanma araçları tarafında bu yıl 
da çok uzun bir dönem faizler yüksek kaldı. Bir gösterge baz faiz üzerinden belli bir ek getiri 
koyarak, şirketin riskine bağlı olarak belli bir orana ulaşıyorsunuz ve yatırımcılara da bu oranda 
bir faiz ödemesi yapıyorsunuz. Mesela Haziran ayında üç aylık TL LİBOR, üç aylık diyorum çünkü 
genelde bu değişken getirili ihraçlarda üç ayda bir faize konu ödemesi yaptığınız için üç aylık bir 
gösterge alınıyor. Örneğin yüzde 26,5’lardaydık, şu anda baktığınız zaman yüzde 13,5. Haziranda 
borçlansaydınız, şu andakine göre yüzde 13 daha pahalı borçlanacaktınız. İki yıllık 100 milyonluk 
bir ihraç yaptığınızı düşünün, çok kabaca basit faiz üzerinden hesap yapalım, 26 milyon TL daha 
fazla ödeyeceğiniz bir durum ortaya çıkardı. Bu da çoğu kurum açısından çok uygulanabilir değildi.

Vade konusunda çok ciddi bir yapısal sorunumuz var ve uzun vadeli bir kaynak havuzumuz yok. 
Tasarruflar istenen seviyede değil, o yüzden de portföy yönetim şirketlerinin, kurumsal para-
yı yöneten tarafların yönettiği kaynaklarda beklediğimiz seviyede bir artış yakalayamıyoruz. 
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Buradaki kaynaklar sadece borçlanma araçlarına gitmiyor, bu işin hisse senedi tarafı var, girişim 
sermayesi yatırım fonu var, normal fonlar var. Dolayısıyla da orada istenilen ivmeyi bir türlü yaka-
layamadık. Ama bunlar bizim değiştiremeyeceğimiz faktörlerin olduğu bir kısım. Bu nedenle bun-
ların bahane olmasına izin vermememiz gerek. Biz ne değiştirebiliriz, onu söyleyeyim. Buraya gel-
meden önce, son iki yılda reel sektör tarafında kaç tane ihraççı borçlanma aracı ihraç etmiş diye 
kısa bir çalışma yaptım. İki yıl içinde yaklaşık 50 tane reel sektör şirketinin ihraç yapmış olduğunu 
gördüm. Bu rakam çok yüksek gelmiş olabilir ama aslında çok çok az bir rakam. Koç Holding’i ve 
altındaki şirketleri düşünün, kaç adet olduğunu ve bunların hepsinin potansiyel olarak ki bazıları 
gerçekten ihraç ediyor, borçlanma aracı ihraç ettiğini hayal edin. 50 aslında çok çok düşük bir ra-
kam. Bu 50 içinden aynı gruba ait olanları çıkarttığınızda 40’ın altına iniyoruz ki gerçekten Türkiye 
ekonomisi açısından çok çok kötü bir rakam. Onun haricinde size daha da kötü bir şey söyleyeyim, 
bu 40’a indirgediğimiz kurumların neredeyse yüzde 95’i daha önce borçlanma aracı ihraç etmiş 
kurumlar. Sektör olarak şunu yapamamışız; hem reel sektör ihraççılarının adedini arttıramamışız 
hem de yeni oyuncuları bir türlü devreye sokamamışız. Yani içeridekiler çok sayıda ihraç yapmıyor, 
artı yeni oyuncular katılmıyor, dolayısıyla o alanda da istediğimiz seviyede değiliz.

TSKB yatırım bankacılığı olarak önümüzdeki yılki hedeflerimizden biri şu olacak; daha çok reel 
sektör şirketini işin içine katmak. Size daha negatif bir resim çizdim ama şu anda gerçekten bir 
pozitiflik var. Özellikle şirketlerle görüşmelere gittiğimizde, CFO’larla görüştüğümüzde bunu an-
lıyoruz. Daha çok borçlanma aracı ihracına yönelik talepler olacağını gözlemliyoruz, 2020 daha iyi 
bir yıl olacak. Otomatik katılım sisteminin gelmesinden sonra kira sertifikaları, sukuk tarafında 
ciddi bir yatırım yapılabilecek, bu alana kaynak artışı var. Bunu öngördüğümüz için TSKB bünye-
sinde bir varlık kiralama şirketi kurduk. İhraç yapmak için zaten SPK mevzuatınca da kurmanız 
gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu tarz ihraçları yapacağız ve kira sertifikası ihraçlarının çok 
ciddi ölçüde artacağını düşünüyoruz. 

POYRAZ KOĞACIOĞLU:
Palmet Enerji Grubu, grup bünyesindeki farklı şirketler tarafından bugüne kadar 8 tane ihraç ger-
çekleştirdi. Burada bu alternatifi banka finansmanıyla karşılaştırmak adına, iyi ve kötü taraflarını 
sizden dinleyebilirsek çok iyi olur. Bora Bey, kendi gözlemlerinizi, kendi deneyiminizden alabilir 
miyiz? 

BORA KIRAÇ:
Sermaye piyasalarından borçlanma aracı ihraç etme isteğinin neden doğduğundan başlamak is-
tiyorum. Start-up yatırımlar, tamamen yaptığımız yatırımlar. Gebze ve Erzurum bölgesi, doğalgaz 
dağıtım yatırımlarını yaptık, 2000 yılında şirketleri lisanslandırdık ve 2000 yılından beri yatırımlara 
devam ediyoruz. Aslında doğalgaz dağıtım işinde bir terminal değere ulaşmaya çalışıyor ve kamu 
hizmeti veriyoruz diyebiliriz. Bunları yaparken ilk proje kredilerimizi, ICV ve EDC üzerinden kul-
lanmıştık, tabi ki kredilerimiz ödenerek zamanla kapandı. Tekrar yeni yatırımlar yapabilmek için 
bir finansman kaynağı arayışında yola çıktığımızda, daha çok döviz borçlanmamız gerekti. Aslında 
gördüğümüz finansal kurumlardan gelen taleplerle, proje finansmanı çalışmalarının süresinin 
uzamasıydı. Biz de tamamen gelirleri, varlığı (asset) regüle bir yapının Türk Lirası borçlanması 
gerektiğini düşünüyorduk. 2013 yılında ÖST ihraçları yeni yeni başlamıştı, biz de ilk ihraççılardan 
biri olarak piyasaya girdik. En kısa süreli ihracımızı biz 2 yıl vadeli yaptık. Sizin dediğiniz gibi banka 
finansmanına alternatif olarak getirdik ama 2013 yılından sonra herhangi bir proje finansman 
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kredisi kullanmadık. Bizim için artık alternatif olmaktan çıktı. Tamamen tüm yatırımlarımızı ih-
raçlarla finanse etmeye başladık. 

Burada yatırımcıların sizlerden beklentileri oluyor, sizlerin de yatırımcılardan çeşitli beklentileri-
niz oluyor. İleride halka arz olmayı planlayan, ufkunda böyle bir ışık gören tüm şirketlerin sermaye 
piyasalarında yer alması gerekiyor. Sermaye piyasalarının, kendinizi geliştirdiğiniz, belli bir düze-
ne de soktuğunuz ve bir şekilde evirildiğiniz bir yapı olduğuna inanıyoruz. İhraçta karşılıklı hare-
ket ettiğiniz sürece yatırımcılarla herhangi bir problem yaşanmıyor, gayet başarılı geçiyor. Perfor-
mansınızı yatırımcıların görüyor olması gerekiyor, yatırımcılar için anlaşılabilir ve açık olmanız 
gerekiyor. Bazı tahviller nedeniyle yatırımcıların ağzı yanmış durumda. Çok yakın bir zamanda 
bir sukuk işlemimiz var. Sukuk çok daha farklı bir yapı, biz de ilk defa yapıyoruz. Süreç alıyor 
ama aynı zamanda gelişmesi gereken bir yapı. Konvansiyonel portföy yönetim şirketlerinin bizi 
tanıdığını düşünüp, faize hassasiyeti olan portföy yönetim şirketleriyle bir araya gelip kendimizi 
ifade edebilmek amacıyla sukuk yapıyoruz. Tabi bu zamansal kayıplar, burada elde edebileceğiniz 
fonlamayı ister istemez kapatıyor. Herhangi bir finansal kuruma gidip proje finansmanı çalışması 
yaptığınızda da yaklaşık üç ayınızı alıyor. Sukuk aynı şekilde yaklaşık izinleri, vs. üç ay gibi bir süre 
sürüyor ama işin sonunda, sermaye piyasalarında işlem yapan, yatırımcılarınızın fikirlerini ala-
bilen, projeksiyonlarınızı yatırımcılarınıza onaylattığınız bir yapı ortaya çıkıyor. Şirketinizi de ona 
göre yönetiyorsunuz. 

Sukukta ve tahvil ihraçlarımızda en önemli dikkat ettiğimiz noktalardan biri, her zaman itfa et-
mek. Piyasada bazı ihraççılarda çok görüyoruz, roll ederek tahviller devam ediyor. Biz bunu hiçbir 
zaman yapmadık, itfa ettik. Olaya tam anlamıyla bir proje finansmanı bakış açısıyla bakıyoruz. 
Banka kredisinin bir alternatifi, tamamen proje bazlı kullanıyoruz ve itfa ediyoruz. Yeni yatırımla-
rımız için tekrar ihraç ediyoruz. 

POYRAZ KOĞACIOĞLU:
İkinci tura Barış’la devam edeceğiz. Faizlerin düşme dönemine girdiği bir zamanda, sizin getiri 
hassasiyetinizin çok daha arttığını tahmin ediyorum. Bu bağlamda ne tür ürünler sizin için önce-
likli oluyor, piyasaya ne tür yeni bir ürün gelse ilgi duyarsınız?  

BARIŞ KESKİN, CFA: 
TL REF, Borsa İstanbul’un TL REF oranını ilan etmeye başladığı zamandan itibaren çok önemli 
bir referans faiz haline geldi. Kullanımda da başarılı olduğunu söylemek mümkün. Bankalar 
tarafından 12 milyar TL’nin üzerinde ihraç gerçekleşti. LİBOR’daki sıkıntıya bir çare olduğunu 
görebiliyoruz. Çünkü TL REF’in bu kadar kritik bir referans olma sebebi, çok likit bir piyasada olu-
şan bir oranı yansıtması, repo piyasası her gün ve şeffaf bir piyasada oluşan oranı yansıtması, he-
pimizin gördüğü ve işlem yapabildiği bir piyasa olmasıdır. O yüzden kritik oldu ve orada hakikaten 
bir referans faiz olma işlevini yerine getirmeye başladı. Reel sektörde ise 2018 yılında ihraçlarda 
bir azalma görüldü. 2019 yılında tekrar yaklaşık 4,5 milyarlık ihraç olmuştu. 2019 yılında reel sek-
tör ihraçlarında bir artış oldu. Burada holdinglerin alt gruptaki şirketlerine yaptığı ihraçlar önemli 
rol oynadı. Reel sektör ihraçları onlar sayesinde büyüdü diyebiliriz. Biz portföy yönetim şirketleri 
olarak, yatırımcı olarak reel sektör şirketlerinden, temelde vadelerin daha uzamasını bekliyoruz. 
Çünkü, banka ve finansal kuruluşlar kendi fonlama ihtiyaçlarının doğası gereği daha kısa vadede 
borçlanıyorlar, bu da normal bir durum. Daha kısa ihraçlar yapmalarını, zaten yatırımcısı da bek-
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liyor. Reel sektör şirketlerinin, kendi yatırımlarının doğası gereği daha uzun vadelerde borçlanma-
ları, yatırımcılar açısından da daha faydalı olacaktır. Örneğin, bir reel sektör şirketi uzun hazine 
benzeri, beş yıllık bir ihraç yaptı. Daha sonra bu ihraca ikinci üçüncü defa tekrar çıktı. Zaman 
zaman aynı şeyi benzer bir şekilde hazine de yapıyor, aynı ihraçlara tekrar çıkıyor. Bu ihracın likidi-
tesinin artmasına yardımcı olabilir. Piyasada o ihraçla ilgili bir fiyatın oluşması, likiditenin olması, 
bunlar önemli sorunlar ama hem likiditeyi artırmak hem de tekrardan borçlanabilmek açısından 
beş yıllık bir ihracı iki üç ayda bir tekrar çıkmak, bu ihracı büyütmek gibi şeyler de yapılabilir. Belki 
aracı kurumla beraber çalışıp, bir piyasa yapıcılık sistemi geliştirilebilir. Hazine tahvillerinde de 
yoğun işlem yaptığımız için hazine tahvillerinde piyasa yapıcılık sisteminin likiditeyi çok iyi bir şe-
kilde arttırdığını gözlemleyebiliriz. Bunun yanı sıra getiri açısından beklentimiz, her ihracın ve her 
şirketin risk ve vade profiline göre uygun getiride çıkması. Çünkü fonlarımızı, o risk ve getiri pro-
filine göre yönettiğimiz için temelde, o dönemki piyasa koşulları ve diğer enstrümanlara göre ve 
ihracın vadesine, riskine göre uygun ve makul bir getiri seviyesinde çıkmaya çalışıyoruz. Temerrüt 
durumunda ya da yapılandırma istenmeyen bir durumda, ihraççının ve aracı kurumunun bu süreci 
sahiplenmesi ve bu süreci başta yatırımcı olmak üzere herkesin çıkarlarını koruyabilecek şekilde 
sürece dahil olmasını önemsiyoruz. Alacakların haklarıyla ilgili olacak herhangi bir iyileştirme 
tabi ki bizim tarafımızda talebi arttıracaktır, ama bunlar daha uzun vadeli konular.

POYRAZ KOĞACIOĞLU:
Şule Hanım, az önce ikincil piyasanın olmamasından bahsettiniz. Mevzuattaki belli eksikliklerin 
özellikle yurt dışı kurumsal yatırımcıyı sizin gibi bir yatırımcının yanında piyasaya çekemediğimizi 
dile getirdiniz. Yurt dışı borçlanma aracı piyasaları ve bizim aramızdaki farklarla ilgili olarak başka 
ne söylemek istersiniz?

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Her şeyi regülatörden beklemememiz lazım. Yurt dışında yapılan bono ihraçlarıyla Türkiye’de 
yapılan TL ihraçları karşılaştırdığımızda, en önemli farklardan ve en ciddi problemlerden bi-
rinin, bilgi paketindeki eksiklik olduğunu gördük. Yurt dışında bir ihraç yapılacağı zaman ön-
celikle işin çerçevesi belirlenerek bir bilgi notu hazırlanır. O bilgi notunun içinde bono ve arka-
sında yer alan şirket ya da projeyle ilgili her türlü bilgi vardır. Notun içinde, eğer birtakım mevcut 
durum değerlendirmeleri yapılmışsa onlar, hukuki analizler veya teknik analizler yapılmışsa onla-
rın sonuçları da yer alır. Bir de artı bir reyting alınır. Bunların yapılmasının amacı, bu bonoya ya-
tırım yapmak isteyen yatırımcıların bu bilgi notunu okuyarak bir fikir sahibi olması, risk analizi 
yapabilmesidir. Reyting yapıldığı için yatırımcıların o bonoya yatırım yapıp yapmayacaklarına 
karar vermelerini de yardımcı olur. Yatırımcıların gidip kendi başlarına ayrıca bir şey yapmaları-
na gerek kalmasın diye hazırlanmaktadırlar. 

Ülkemizde ise yeni bir yatırımcı ihraç sonrası gidip ona yatırım yapmak istese, bilgi yok. Özel-
likle ilk yaptığımız bono ihraçlarında, bütün analizlerimizi ve bilgi notunu kendimiz yapmak duru-
munda kalıyorduk. Banka olduğumuz için analizimizi nasıl yapabileceğimizi bilmiyoruz. Bizim de 
ötemizde banka olmayan nitelikli yatırımcı adı altında daha bireysel olan yatırımcılar da söz konu-
su. Bunların oturup tek başına her seferinde o finansal analizleri yapması, o kadar emek ve çaba 
sarf etmesi çok meşakkatli. Dolayısıyla en azından kendi ihracında yer aldığımız, yatırımcı oldu-
ğumuz veya konuşmaya başladığımız şirketlerimize şunu önerdik; bize ne veriyorsanız bu bilgileri 
diğer yatırımcılara da verin ki insider trading (bilgi suistimali) gibi bir şey olmasın. İkincil piyasaya 
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gittiğimizde bunu trade edebileyim. İkinci öneri olarak, mutlaka bir reyting almasını, bağımsız bir 
gözden bir değerlendirme yapılmasını söyledik. Bazı şirketler bu yüzden bizimle çalışmayı kabul 
etmedi, çalışmak istemedi. Bizim bilgimiz bu kadar, daha fazla bilgi veremem dedi. Hatta bize bile 
bazı bilgileri vermekten çekindiler. O zaman da biz mecburen o tür bonolardan uzak durmak zo-
runda kaldık. Bizim piyasa oyuncuları olarak yapabileceğimiz en doğru şey, bu sermaye piyasası 
araçlarının bazını oluşturan şirket ya da projelerle ilgili gerçekten saydam, şeffaf, herkesin 
ulaşabileceği bir bilgi paketinin oluşmasını sağlamak. Bunun yanında da gerçekten bağımsız 
bir reyting alınsın, bir referansımız olsun. Gerçekten işini kuralına uygun yapan reyting şirketle-
rimizle birlikte bunları yapalım ki piyasada bu güveni oluşturabilelim. Reytingle ilgili genel olarak 
yanlış bir imaj var şu anda, çok da haklı bir yanlış imaj. Ne yazık ki reytinglerle düzgün bir çalışma 
hala yok. Reytingi A çıkan bir şirketin bir anda patlayabildiği durumları yaşıyoruz. Bu anlamda 
da kurumsal reyting şirketlerinin gerçekten standartlarını yükseltmeleri gerekiyor. Yoksa hiçbir 
yatırımcı kendi başına oturup her seferinde bunun analizini yapamayacak. Bu çalışmalarla ikincil 
piyasayı oluşturabilirsek, piyasa artık derinleşmeye başlayabilecek, çeşitliliğe de cevap veren bir 
yatırımcı portföyü oluşabilecek diye umut ediyorum.

KAP diye çok güzel bir platformumuz var. Bu bilgi paketleri KAP’ta paylaşılsın ki, her yatırımcı is-
tediğine ulaşabilsin, sonra da gidip bu bonoyu beğendim, gittim alıyorum desin. 

POYRAZ KOĞACIOĞLU:
Müfit sen neler eklemek istersin, nasıl geliştirilebilir bu piyasa?

MÜFİT ARAPOĞLU:
Gerçekten yurt dışı ihraçlarla Türkiye’deki ihraçları karşılaştırdığımızda, son derece ciddi bir do-
kümantasyon farkı olduğunu görüyoruz. Bu bir süreç ve ihraççılara maliyet getirecek. Şimdi ih-
raççıya soralım, yurt dışında olduğu gibi bütün bilgilerinizin, üç senelik bütün finansallarınızın 
incelendiği, onların bir izahname içerisinde, neredeyse halka açılma gibi bir süreçten geçerek 
tahvil ihraç edelim desem, haydi Müfit yapalım der misiniz bana?

BORA KIRAÇ:
Çok uzun süreceğini düşünürüz.

MÜFİT ARAPOĞLU:
Evet ve maliyet de gelecek çünkü bizi tutacaksınız, denetçiler (auditor) gelecek, o olacak bu ola-
cak. Gelmemiz gereken yer burası ama gelemeyeceğimiz yer de burası. Başta söylemeye çalıştı-
ğım gibi bu yüzden, orta yol bulmamız gerekiyor. Bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz? Daha limitli 
hazırlıklar yaparak. Yurt dışına çıkanlar, 500 milyon dolar için çıkıyor ve onun için bunun içine 
giriyor. Yurt içinde o kadarlık bir ihraç olmayacaksa, belki o izahname finansalları alınarak daha 
limitli olabilir. 

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Adım adım, her şeyin birden olmasını zaten biz de beklemiyoruz. Bu nedenle, oturduk, baktık. 
Neler veriliyor, neler eksik ve orada minimumda olması gerekenlerle ilgili bir liste çıkardık ve o 
listeyi verdik. En azından bu bilgileri paketin içine mutlaka koy ve bunu herkesle paylaş. Ama bu bir 
ilk adım. Eğer piyasaya yatırımcı gelmesini, piyasanın derinleşmesini ve vadeler uzasın istiyorsak, 
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bunun meşakkatine katlanacağız. Katlanacağız ki vade uzasın, volümler büyüsün. Niye şimdi 200-
300 milyon TL’nin üstünde bir ihraç yapamıyoruz, çünkü yatırımcı yok.

MÜFİT ARAPOĞLU:
Çünkü yatırımcı yok çünkü o bilgiye ulaşım yok, çok doğru. Bu toptan bir değişim gerektiriyor, ilk 
adımları da aslında EBRD atmış oluyor. EBRD’nin bir TL tahvile yatırımcı olarak girdiği işlemde 
çalıştım. Şirket açısından oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Çünkü normalde hop diye gidecekken, evet 
bir inceleme sürecinden geçiliyor, süreç içerisinde birtakım ekstra maliyetler geliyor. Ama bunun-
la beraber bir prestij de geliyor. Çünkü EBRD’nin içine girdiği bir kağıt haline gelmiş oluyor. Eğer 
biz bunu yaygınlaştırabilsek, her şeyi kurumdan beklememizi gerek kalmayan bir dünya olmuş 
olacak. Yurt dışındaki gibi o kağıdın şartlarını belirleyen şirket, yapabileceği borçlanma, yapama-
yacağı borçlanmayı, bunlarla anlaştım, böyle davranacağım ve bende de kötü bir şey yok diyerek 
piyasaya çıktığı zaman, hem yatırımcı korunmuş olacak hem de ihraççının kafası rahat olacak. 
Çünkü ihraççı ben her şeyi anlattım diyebilecek. Danışmanlar tarafı olarak biz de rahatız, çünkü 
biz de hangi şirketle ne yaptığımızı bilmiş olduk. Aslında güzel bir resim.

ŞULE TOPÇU KILIÇ:
Genelde şirketlerimize ev ödevi veriyoruz. Diyoruz ki, gel senin kurumsal yönetimini (corporate 
governance) iyileştirelim. Bunun doğru bir yönetim tarzı var, bağımsız yönetim kurulu (indepen-
dent board member) var, raporlamaları düzenli, IFRS yapılıyor. Bunlar nispeten küçük ölçekli hat-
ta bazen orta ölçekli şirketlerimiz için maliyetli şeyler. Ama eğer bu piyasada bir oyuncu olmak 
istiyorsak ve bu piyasadan faydalanmak istiyorsak bunları yapmamız lazım. Gerçekten bunları da 
sağlarsak, eminim dönüşümü getirecek ortamı yaratmış olacağız. 

POYRAZ KOĞACIOĞLU:
Kesinlikle, çok çok doğru. Onur, sen nasıl görüyorsun piyasayı, kısa ve orta vadede yatırımcı ter-
cihleri, ihraççı tercihleri nasıl? 

ONUR AKSOY:
Önümüzdeki yıl özellikle kira sertifikası, sukuk ihraçlarının çok artacağını düşünüyoruz. Bu çer-
çevede de şu anda yaptığımız sukuk ihracı çerçevesinde, yatırımcılardan da çok pozitif geri bildi-
rimler aldık. Normalde sadece konvansiyonel yatırımcılara gidebiliyorsunuz, yani faiz hassasiyeti 
olmayan yatırımcılara. Sukuk ihracı yaptığınızda faiz hassasiyeti olan tabana da ulaşıyorsunuz 
ve onlar kendi aralarındakini alıyor. Ya da düşük sepetlik kağıtlar almak durumunda kalıyorlar. 
Dolayısıyla onlar da reel sektörün bu tarafta yer almasından oldukça mutlu oldular ve çok ilgi 
gösterdiler. EBRD gibi yabancı oyuncuları da işin içine alabilirsek, orada da çok farklı bir senaryo 
oluşacaktır diye düşünüyorum. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

POYRAZ KOĞACIOĞLU:
Bora Bey sukukla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?

BORA KIRAÇ:
Portföy yönetim şirketlerinin bizden istediği, onlar gibi düşünebilmemiz sadece. Onlar gibi düşü-
nebildiğimiz sürece ihraçlarda hiçbir sıkıntı olmuyor. Kesinlikle başarılı oluyor. 



PANELLER 345



sermayepiyasalarikongresi.org.tr346

ALİ ERHAN TAMER:
Dönüşümden, müşteri ve şirketlerle ilişkiden ve müşteri bazında ve kurumsal bazda dönüşüme 
yaklaşımımızdan bahsedeceğiz. Blok zincir ve yapay zeka, etkileşim ve sosyal medyadan bah-
settiğimiz, birçok yeni terime sahip olduğumuz bir evrendeyiz. Bu nedenle bu endüstrilerde ve 
işletmelerde çok fazla yeni konu var. Böylece müşterilerin kendilerini dönüşüme kolayca adapte 
ettiklerini görüyoruz. Ama şirketler değil. Peki şirketler onları nasıl yakalar? 

DERYA MATRAŞ:
Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Teknolojiden daha hızlı hareket eden bir şey de müşterinin beklentisi. 
Bu büyük bir ikilem. Şirketler beklentilerini yakalamaya çalışıyorlar ve bugün için beklentilerine 
ulaşmanın anahtarı sürtünmeli bir deneyim yaratmak. Yani tüm şirketler bunu yaratmaya çalışıyor. 
Sürtünmenin çok büyük bir bedeli olduğunu biliyoruz. Örneğin, bir bankanız olduğunu, harika bir 
mobil uygulama oluşturduğunuzu varsayalım. Ve tonlarca yatırım yaparsınız. Birçok ekip en büyük 
uygulamayı oluşturmak için üzerinde çalışır. 3 saniye gecikme olursa uygulamadan ayrılan müş-
terilerin yüzdesi %40’tır. Müşterilerin yarısına yakını “yüklüyor” ikonunu gördüklerinde uygulama 
veya web sitelerinden ayrılıyor. 3 saniye sonra yarısını kaybettiniz. Uzun sıralardan dolayı alışveriş 
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sepetlerinde bırakılan mallar, uzun sıralarda beklemek istemeyen ve onları alışveriş sepetinde 
bırakıp, mağazadan ayrılanların ürünleri ABD’de yılda 200 milyar dolardan fazla. Gerçekten bü-
yük bir bedeli var. Bu sürtünmesiz hizmeti müşterilerinize sadece sunmanız önemli değil. Ayrıca 
rakiplerinizle karşılaştırıldığında bunu nasıl yaptığınız da önemlidir. Çünkü rakipleriniz çıtayı yük-
seltiyor. Şirketlerin yaşadığı zorluk bu. Bununla nasıl başa çıkarsınız? Sanırım şirketleri müşteri 
tecrübesi, sürtünmesiz bir deneyim yaratma konusunda takıntılı kılmak. Dolayısıyla, şirketlerin 
bulundukları yerde müşterilerle buluşması gerekiyor. Mobil deneyimleri ayrı ayrı tasarladığımız 
bir şey olarak düşünmemeliyiz. Mobil ekiplere sahip olmamalıyız: ancak mobil yaptığımız işin 
merkezinde olmalı ve tüm deneyimi bunun etrafında oluşturmalıyız. Bu, düşünürseniz, geçmişte 
internet işletmelerinde de böyle olmanın farklı bir yaklaşımıdır. İnternet şimdi her şeye gömülü 
gibi. Bu yüzden hızlı hareket eden ve insanları güçlendiren bir kültür yaratmalıyız. Yalnızca satış 
noktasında değil, satış sonrası en iyi müşteri deneyimini yaratmak gibi takıntılı bir şirket kül-
türü oluşturmalıyız. müşteriye dokunduğumuz her noktanın kusursuz olması gerekir. Ve bu, onu 
yakalayan şirketler için anahtar sağlayıcı olacak.

ALİ ERHAN TAMER:
Müşterinizi anlayabileceğiniz ve müşterilerin işletmelere olan davranışlarının nasıl değiştiğini 
gördüğünüz bir dijital veri var. Çevrimdışı dünyanızda aynı yaklaşımı veya aynı davranışı görüyor 
musunuz?

STEFAN ZEISELMAIER:
Burada biraz eski endüstri gibi oturuyorum. Ben alışveriş merkezlerini temsil eden, somut ada-
mım. Aynı zorluklara sahip, aynı dönüşüm sürecine sahip eski bir endüstri. Elbette müşteriyle 
iletişim on yıl öncekine göre tamamen değişti. Facebook ve Twitter kullanmak zaten normaldir. 
Fakat müşteriler çok daha zorlaşıyor. En üst düzeyde müşteri beklentisi çok değişti. Alışveriş mer-
kezleri saf alışveriş merkezlerinden platformlara değişecek. Bence kendinizi bir platform olarak 
tanımlıyorsunuz. Ama siz insanları sadece buluşmaya, zamanlarının tadını çıkarmaya ve iyi bir 
deneyime sahip olmaya davet ediyorsunuz, değil mi? Alışveriş merkezlerinde olan tam olarak bu-
dur. Çekirdek işimiz olarak hala perakende satışa sahip olacağız. Fakat birçok fonksiyonu ekleme-
liyiz. Tabii ki yemek de ekliyoruz, eğlenceler, şimdi tiyatro ekliyoruz, okul ekliyoruz, üniversiteler 
ekliyoruz. Çünkü müşteri deneyimini tatmin etmek zorundayız. Bir alışveriş merkezinin yöneticisi 
olarak elbette güzel bir müşteri deneyimi zinciri yapmak zorundayız. Ama belki 200, 300 kiracımız 
var. Ve onları doğrudan yönlendiremeyiz. Dijital alışveriş merkezi kurmak diyoruz ancak çevrimiçi 
platformlar oluşturmamız için bu büyük bir zorluk.

ALİ ERHAN TAMER:
Alexander lansmanda bir sosyal yatırımın olduğunu söylemiştin. Belki şimdi biraz daha fazla bilgi 
verirsin. Finans endüstrisinde de yaklaşım değişti. Müşteri davranışını nasıl görüyorsunuz? Sos-
yal ve yatırım terimleri yan yana geliyor. Nasıl yaklaşıyorsunuz?

ALEXANDER WALLIN:
Yaklaşım şeklimiz müşteriye gitmek. Onlar nerede yaşıyor? Facebook’ta çok sayıda müşteri takılı-
yor. Günde 1,5 hatta 2 saatini Facebook’ta harcayacaksınız. Bu Sprinklebit sahip olduğumuz ürün-
lerden biri. Nasıl yatırım yapılacağını öğrenebileceğiniz bir sosyal ağ. Bir borsa simülatörümüz 
var böylece gerçek para koymadan hatasız ve ücretsiz bir şekilde öğrenmeye başlayabilirsiniz. 
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Sermay piyasalarına bakararak müşteri beklentilerine nasıl ulaşırsınız? Nasıl dönüşüm yaratır-
sınız? Uygulamak gerçekten zor. Yani, tüm işlemler şimdi blok zincir tabanlı olacak demek yerine 
küçük bir alanda yavaş yavaş test etmek. Ve sonra çok net olmak gerek. Bu test başarılı olursa 
devam edersiniz ve şirketin büyük bölümüne yerleştirmeye başlarsınız. Bu herhangi bir şey için 
yapılabilir: bu kontroller için yapılabilir, İK için yapılabilir. Bu her yerde yapılabilir: temelde küçük 
test ortamında başlarsınız ve ölçeklendirirsiniz. Bunu yapmanın en başarılı yolu, aynı anda birden 
fazla test yapmak.

ALİ ERHAN TAMER:
Veri merkezli yaklaşımda müşteriyi nasıl anlayabiliriz?

KÜRŞAT ALPARSLAN:
10 yıl önce aynı pazardaki rakipler hakkında konuşuyorduk. Bir aracı şirketin rakibi sadece di-
ğer aracı şirketti. Veya bir perakende mağazasının rakibi diğer perakende mağazasıydı. Ancak 
mağazalar artık değişti. Şirketler artık diğer tüm sektörlerle de rekabet ediyor. Bir kullanıcı-
nın mobil uygulamaya harcadığı zamanı yakalamaya çalışıyoruz. Ayrıca, e-posta uygulamalarıyla, 
sosyal uygulamalarla da rekabet ediyoruz. Ayrıca bu e-ticaret uygulamaları için de doğru. Artık 
e-ticaret uygulamaları görseller içeren sosyal media uygulamalarına çok benziyor. Çünkü bu de-
neyimi sevdiler. Bu nedenle müşteriye daha fazla erişmeye veya onları daha fazla tutmaya çalışan 
herkes diğer sektörlerdeki rakiplerinin başarılı örneklerine bakmalı. Özellikle en uzak sektör-
ler çünkü müşteriye erişim konusunda buralarda daha fazla ipucu olabilir. Bu mobil platformlar 
nedeniyle son yıllarda değişti. Şimdi teknoloji sayesinde kullanıcının davranışını veya kullanıcı 
deneyimini gösteren bir çok araç var. Şirketler bu deneyimi her zamankinden daha pürüzsüz hale 
getirmeye daha fazla odaklanmalı. Tüm tıklamaları hem masaüstü uygulaması, hem web uygula-
maları hem de mobil uygulamalar üzerinde takip ediyoruz. Sorunları bir iletişim veya destek mer-
kezine gitmeden önce anlamaya çalışıyoruz. Müşteriler destek merkezine başvurmaya, e-posta 
göndermeye veya sohbet yoluyla mesaj göndermeye çok alışkınlar. Bu sorunları müşteriden gel-
meden önce almalıyız. Şirketler bu deneyimi daha iyi hale getirebilmek için harekete geçmeliler.

STEFAN ZEISELMAIER:
Çevrimiçi olma hakkında çok daha fazla şey konuşuyoruz. Şahsen insanların her zaman sadece 
çevrimiçi deneyime sahip olmayacağına inanıyorum, ancak çevrimiçinden sonra gerçek deneyi-
mi istiyorlar. Tüm bu kanalların birleşmesi söz konusu olacak. En sonunda gerçek bir deneyim 
yaşamak istiyoruz. Biz bunun için çalışıyoruz. Hayatı kolaylaştırmak, insanlar için daha iyi hale 
getirmek için neler yapabiliriz? Türkiye’de insanlar gerçekten açık ve evden uzakta çok zaman 
geçiriyorlar. Şahsen inanıyorum çevrimdışı olmak için de her zaman bir neden olacak. 

ALİ ERHAN TAMER:
Deneyim, tasarım ya da kullanıcı arayüzü yeni terimler değil. Zaten orada. Ama şimdi dijital bir 
şirketiniz varsa müşterinizi çevrimiçi ve çevrimdışı dünyada da anlayabilirsiniz. Ne yaptıklarını 
biliyorsunuz. Sizce dijitalleşmiş gücü olan şirketlerin bu yarışmada büyük bir avantajı var mı?

DERYA MATRAŞ:
Çevrimiçi-çevrimdışı: Bu kavramın tanımlanması gerçekten zor. Uber çevrimiçi mi yoksa çev-
rimdışı mı? Çünkü fiziksel olarak arabaya biniyorsunuz ancak tüm deneyim çevrimiçi olarak 
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akıyor gibi. Ya da Apple Store. Bir ürünü beğeniyorsunuz, satış elemanı geliyor ve tamam. Ödemeyi 
zaten yaptınız. Ürün artık sizin. Makbuz nerede? e-posta adresinize zaten gönderdik.

ALİ ERHAN TAMER:
Yani melez bir model mi?

DERYA MATRAŞ:
Tüm yaşam alışveriş merkezi, teslimat deneyimleri çevrimiçi ve çevrimdışı parçalar arasında çok 
akıcı hale geliyor. Örneğin, Yemeksepeti’nin Türkiye ve İngiltere’de teslimatını, yani getirenin nere-
de olduğunu takip edebilirsiniz. Kaç dakika içinde kapının zili çalacak? Fiziksel bir deneyim olma-
sına rağmen içinde çok sayıda çevrimiçi bileşen var. Bu yüzden müşteri deneyimini vurgulamaya 
devam ediyoruz. Şirketlerimizi çevrimiçi çevrimdışı gibi nasıl organize ettiğimize bakmamalıyız. 
Ancak müşterinin gözünden deneyimi nasıl daha iyi olur diye bakmalıyız.

ALEXANDER WALLIN:
Bu dijital dönüşüm bankaların müşteriye daha fazla odaklanmasını kolaylaştırdı. Müşteriler şu-
belerde daha fazla zaman geçirmek istemiyor. Bu yüzden onları içeri itmeyin. Size başka bir ör-
nek vereceğim. Capital One ABD’de bir bankadır. ING de benzer bir şey yapıyor. Müşteriyi içeri 
çekmek için bir kafe deneyimi kurguladılar. Aynı yerde hem bankacılık hem de başka bir hizmet 
sunabilirsiniz. Bu nedenle kullanıcıların içeri girmesini ve çevrimdışı bir deneyim yaşamasını da 
sağlamalısınız. Aslında bunu bizzat yapmak istiyorlar. Müşteriyi dinlemelisiniz. Bu sizin seçiminiz 
değil, müşterinin tercihi. Bu çok önemli.

STEFAN ZEISELMAIER:
Bu elbette çevrimiçi çalışıyorsanız bir avantajdır. Web sitesini açar ve müşterinin neler yaptığına 
bakarsanız müşterinin ne yaptığını öğrenebilirsiniz. Eski dünyada müşteri mağazaya geldiğinde 
müşteriyi öğrendiniz demekti. Önceden bu müşteri hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu yüz-
den bizim için bu çevrimdış ile çevrimiçini karıştırmak da önemlidir. Çevrimiçi olmalı ve müşteri 
hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmalıyız. Çok fazla bilgi topluyoruz ve sanırım bizim için 
asıl sorun bu bilgileri analiz etmek. Bu büyük olasılıkla gelecekte bizim için en büyük zorluk 
olacak.

KÜRŞAT ALPARSLAN:
Ayrıca bazen kendimizi müşterinin rolüne sokmak ve bu kullanıcı deneyimini hayal etmeye çalış-
mak zor. Şimdi teknoloji bize şirketlerin farklı deneylerini deneyimlemek için bazı araçlar sunuyor. 
Uygulamalarınızın birçok farklı sürümü olabilir. Hangi kullanıcının hangi modeli sevdiğini anla-
maya çalışabilirsiniz. Müşteriye bu konuda en çok kullanılan, en kusursuz deneyimi seçme şansı 
verebilirsiniz. Mobil şirketler deneyimlerini daha iyi hale getirmek için bu deneyleri çok kullanıyor.

ALİ ERHAN TAMER:
Ama çevrimiçi sadece bir kanal amacı mı güdüyor? Yoksa tüm şirkette tüm hatların ve sürecin 
dijital olması gerektiğini düşünebilir misiniz? Süreci dijitalleştirmek sadece dijital dünyada bir 
kanal yaklaşımı mı yoksa insan kaynakları ve Operasyon da buna dahil mi?
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ALEXANDER WALLIN:
Yaklaşımımızı benimseyebilirim çünkü dünyanın her yerinde ofislerimiz var ve teknik olarak bu-
lutta yaşıyoruz. Sadece dijital olarak çok şey yapabilirsiniz. En iyi algoritmalara, en iyi sistemlere 
sahip olabilirsiniz ancak yanlış bilgi girerseniz, yanlış bilgi alacaksınız. Bilgi toplama ve iletişim 
açısından her iki tarafa da ihtiyacınız var. Böylece müşteri deneyimine geri dönüyorum. Müşteri 
ne ister? Bunu nicel verilerle ölçebiliriz, ancak bunu nitel verilerle de ölçmemiz gerekir. Bunu 
yapmanın en iyi yolu çevrimdışı.

ALİ ERHAN TAMER:
Büyük veri ortamında veri odaklı yaklaşımın şirketlerin müşteriyi daha iyi anlamasını kolaylaş-
tırabildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Müşteri merkezli operasyonda veri odaklı bir şirket olmanın 
büyük bir avantaj olduğunu düşünüyor musunuz? 

DERYA MATRAŞ:
Tabii ki büyük bir avantaj ama dünya da değişiyor. Yani şirketlerdeki inovasyon kültürü hakkında 
çok konuştum. Çünkü bunu başaracak ya da kıracak olan şey inovasyon. Eskiden uzun yıllar yöne-
tim danışmanıydım. Farklı sektörler için sayısız dijital dönüşüm projesi yaptım. Bunu söyleyerek 
başlardım: tüm dijital dönüşüm çabalarının üçte ikisi başarısız oluyor. Sadece üçte bir şansınız 
olduğunu kabul etmekle başlayalım. Belki bugün daha da yüksektir. Çünkü şirket kültürünü değiş-
tirmek çok zor. Kültürü değiştirmedikçe hiçbir şeyi dönüştüremüyoruz. Bu CEO’dan başlar ve 
en alt kademeye kadar gider. 10-15 yıl önce şirketler 5 yıllık planlar yapardı. Bugün uzun vadeli 
planlar sadece 2-3 yıllık çünkü orada bir sonraki yıkıcı teknolojinin ne olacağını bilmiyoruz. Bazen 
önümüzdeki 5 yıl hakkında düşünmek bile mantıklı gelmiyor. Bu işte şu an faaliyet gösterdiğimiz 
aşama. Geçmişte bu 5 yılda taktik ve stratejilerimizi hayata geçirmeyi değerlendirirdik. Bugün 
dijital ekosistem tamamen farklı bir kültürde yaşıyor. Bu da planlama için zamanımızın olmadığı 
anlamına geliyor. Eğer yaptığınız şey işe yaramazsa başka bir şey yaparız, eğer işe yararsa çok 
daha fazlasını yaparız. Dijital şirketlerin çalıştığı deneme ve yanılma kültürü bu. Tabii ki plan-
lama var ama aşırıya kaçmıyor. İyi bir fikir olup olmadığını değerlendirmek için altı aya gerek yok. 
Denemek, küçük bir pilot yapmak ve sonra çabalarımızı ölçeklendirmek gibi. Bu deneme yanılma 
yaklaşımı üst düzey yeteneklere sahip olmamızı gerektirir. Biz bu yeteneği geliştiriyoruz, onları 
güçlendiriyoruz, karar almalarına izin veriyoruz, başarısız olmalarına izin veriyoruz. Çünkü de-
neme yanılma denemelerin en az yarısının başarısız olacağı anlamına gelir. Böylece öğreneceğiz. 
Bazen başarısızlıklarımızdan başarılarımızdan çok daha fazlasını öğreniriz. Yani hatalarımız-
dan belki 10 kat daha fazla. Risk almak ve hata yapmak için uygun olan ve insanları baskı altına 
almaktan hoşlanmayan bir şirket kültürünü memnuniyetle karşılamalıyız. Bu 20 yıl önceki tipik 
CEO yaklaşımı değil. Her şeye ben karar veriyorum, her şeyin benim üstüme geçmesi gerekiyor 
yaklaşımı doğru değil. Bu bir darboğaz yaratır ve organizasyondaki hızı azaltır. Dijital dönüşüm 
yapmak istiyorsak şirket kültürü ile başlamalıyız.

STEFAN ZEISELMAIER:
Almanya’nın en büyük çevrimiçi perakendecilerinden biriyle oturduk. Mağazalari verimli değildi. 
Şu anda onlara çevrimiçi mağaza için destek oluyoruz. Verilerle nasıl başa çıktıklarına gerçekten 
şaşırdım. Dagitimla nasil basa ciktiklari gerçekten etkileyici. Su anda çevrimiçi perakendeciler 
için en büyük sorun son mil dagitimi. Bazı dağıtım merkezlerinde iyi durumda olmalısınız. Müş-
teriye kalan son mil en problemli olanıdır. Sirketteki zihniyeti değiştirdik. Açık olmalıyız. 15-20 
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yıl önce perakendeciler ve alışveriş merkezi sahipleri çevrimiçi perakendenin ne olduğunu bile 
dinlemek istemediler. Bunu görmezden geldiler. Hayır, bu işe yaramaz. Artik bu değişti. Eminim 
Amazon mağazalarımız olacak. Facebook mağazalarımız bile olabilir. Tüm bunlar gelebilir çün-
kü gerçekten karışacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar hem çevrimiçi hem çevrimdışı deneyim 
istiyor. Bazen nerede çevrimiçi olduğunu, nerede çevrimdışı olduğunu söylemek bile zor olabilir.

DERYA MATRAŞ:
Çevrimiçi olduğu gibi çevrimdışı mağaza deneyimleri için de kullanım durumlarını tanımlamamız 
gerektiğini düşünüyorum. Geçmişte alışveriş yapmayı düşündüğümde Bağdat Caddesi’nde yürü-
meyi, bir arkadaşla buluşmayı, kahve içmeyi, mağaza vitrinlerine bakmayı düşünürdüm ve bu bir 
zevk deneyimi gibiydi. İki çocuklu bir anneyim. Benim durumumu düşünün: Çocuklar için okul 
ayakkabıları bulmaya çalışıyorum. Çocuklar kalmak istemiyor ve ağlıyorlar. Bugün en iyi alışveriş 
zamanlarım onları yatağa yatırdığımda 9:30’da kanepemdeyim. Huzur içinde alışveriş yapmak için 
uygulamalarıma gidiyorum. Bunu yapmak için uygun bir zaman var. Burada hala bir keşif deneyimi 
öğesi de var. Ancak talep ve beklentiler her geçen gün artiyor. Geçmişte bir taksi ya da otobüs için 
45 dakika taksi durağında beklemekte sorun yaşamazdık. Bugün Uber 8 dakika dediğinde, nasıl 
olur da 2 dakika içinde olmaz diyoruz? Beklentiler bu şekilde gelişiyor. Ve araştırmalar insanla-
rın üçte birinden fazlasının müşteri hizmetlerinin kötüleştiğini düşündüğünü gösteriyor. Aslında 
gelişiyor ancak algı kötüleşiyor. Bu nedenle kullanım örneklerini seçmek ve bu deneyimi yolculuk 
boyunca optimize ederek mükemmelleştirmek gerçekten önemli.

STEFAN ZEISELMAIER:
Size katılıyorum. İnsanların hala şikayetçi oldukları hizmetleri artırmaya çalıştığımız açıktır. Ama 
bu bir süreç. Büyük bir moda perakendeciyse olarak bugün showroom sahibi olmaya karar ve-
rirseniz kulağa hoş geliyor. Kulağa kolay geliyor ama öyle değil. Çünkü satış personeli yeni ürünu 
tanımak zorunda. Herhangi bir moda markasina gidin ve satış personeli yeni koleksiyon hakkında 
ne biliyor diye bakin. Ama müşteri bunu talep ediyor. İyi olan şu ki müşterilerin istediklerini söy-
leyebilecekleri daha fazla iletişim kanalımız var. Sosyal medyaya sahipseniz müşteriler size daha 
çok bilgi verecektir. 

ALİ ERHAN TAMER:
Diyelim ki AI şirketim var ve bakış açısına göre yeni müşterinin algoritmalarını görüyorum. Mus-
teriden gelen buyuk veriye gore algoritmalar anlayabilir ve karar verebilir. Algoritmanın müşteriler 
için her şeyi yapabileceğini öngörüyor musunuz? 

ALEXANDER WALLIN:
Finansal pazarlama açısından, özellikle perakende söz konusu olduğunda, aktif ve pasif yatırımcı-
lara sahipsiniz. Aktif her zaman aktif olmak ister, çünkü o heyecana ve açgözlülüğe sahiptir. Her-
kesten daha iyi olduğunu düşünür. Pasif taraf algoritmalarin ise yaradigi taraftir: Su veya bu hisse 
senedini satın almanız gerektiğini söyler. Ama hala ikisine de sahip olacaksın.

KÜRŞAT ALPARSLAN:
Yatırım için finansal piyasalarda tüm kaynaklardan gelen verileri bir araya getirilir ve yatırım yapıp 
yapmama konusunda bir karara varilir. Bu aslında algoritmalar tarafından daha iyi bir şekilde 
yapılabilir. Algoritmalar, bir insanın erişebileceği her türlü veri, duygu veya hisse erişebilir. Bu ne-
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denle, teknik altyapılar ve algoritmalar pekcok seyi kavrayabilir ancak bir kısmı gene de eksiktir. 
İşte bu yüzden insan yatırımcılar algoritmalardan daha iyi. Ama bu bir yarış: Tıpkı Kasparov’un 
satranç yarışmasında yazılıma yenildiği gibi. Gelecekte algoritmaların insan yatırımcılarından çok 
daha iyi olacağını düşünüyorum. Ancak algoritmaları kullanmanın tek yolu bu değil. Aslında müş-
terilerin nasıl davrandıkları konusunda daha fazla bilgi edinmek için algoritmalar kullanıyoruz. 
Sermaye piyasalarındaki şirketlerin müşteri davranışlarını daha iyi anlamak ve onlara yeni alter-
natif yatırım ürünleri sunmaya çalıştigini goruyoruz. Bu endüstrimiz için algoritmalar hakkında 
daha önemli bir nokta. Müşterilerin ihtiyaçlarını ve hedeflerini daha iyi bir şekilde anlamamız 
gerekiyor. Bu şimdi algoritmalarla çok mümkün.

ALEXANDER WALLIN:
Bu daha önce müşteri deneyimi hakkında konuştuklarımıza geri dönüyor. En önemli şeylerden biri 
deneyimdir. Bu, her bir müşterinin içeri girip “ah bu benim için yapıldı” gibi hissettiği anlamına 
geliyor. Tam olarak ne tür bir bilgi istediğimi biliyor. Algoritmanın devreye girdiği yer burası. Çünkü 
sadece davranışınızdan ne yaptığınızı bilmekle kalmıyor, aynı zamanda temas noktalarınız, sosyal 
çevreniz, sahip olduğunuz diğer etkileşimlerle siz yön veriyorsunuz. Ve oradan size tam olarak 
doğru yatırım araçları sunulabilir.

ALİ ERHAN TAMER:
Bir de iç müşterilerimiz var. Yani çalışanlarımız. Zaten Netflix, Facebook, Twitter kullanıyorlar. 
Zaten dönüşmüşler. Calisanlarimizi hala bizimle çalışmaya motive edebilir miyiz?

DERYA MATRAŞ:
Yeni kuşakta belki de bazen maaştan veya kariyer beklentisinden daha önemli olan şey amacı olan 
bir şirket için çalışmak. Bu küresel ısınma ya da buna benzer konulara kârın %x’ini göndermek 
gibi bir şey. Bu tüm şirketlerin düşünmesi gereken bir şey. Herhangi bir endüstride çalışıyor olabi-
lir, herhangi bir işlevi olabilir ama genç yeteneklerin onlara anlam veren şirketler için daha fazla 
calismak istediğini görüyorum. Sorunuzun cevabı evet, bizimle çalışmak istemelerini sağlayabili-
riz. Ama her gün yaptıkları şeyin onlara manevi olarak da bir anlam kattığını hissetmek istiyorlar.

ALEXANDER WALLIN:
Komik olan şu ki yeni bir probleme eski bir yöntem uyguluyoruz. Fikirlerin veya yeniliklerin çoğu 
genç çalışanlardan gelir. Yaşlandıkça daha rahatlarsınız. Peki bunu nasıl karşılıyorsunuz? Inovas-
yonu memnuniyetle karşıladığınızı göstererek gelecekte bu çalışanları ve hatta yeni müşteriler 
çekebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? O kadar cok eski yöntemler kullandık ki bir tür kültür 
el kitabımız var. Bir kültür el kitabına sahip olmamanızın nedeni “bu aptalca bir fikir” diyecek olan 
yöneticinin isini kolaylastirmasi. Ama şimdi durum farkli. Şimdi şirketteki herkes şunu söyleyebi-
lir: bunu uygulamak istiyorum çünkü müşteri için bu en iyisi. Bu sayede küçük yöneticileri yöneten 
tüm yöneticiler bu fikirleri durdurmuyor.

STEFAN ZEISELMAIER:
Çalışanlar sadece bir bina değil bundan çok daha fazlasını istiyor. Park alanlarına, eğlence alan-
larına, tiyatrolara sahip olmak istiyorlar. Çalışanlarımız bize gerçekten çılgın fikirler getiriyor. Sa-
hip olduğumuz çok daha genç çalışanlar bunu neden yapmıyoruz diye sorabiliyor. Yani gerçekten 
yenilikle meşguller.
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KÜRŞAT ALPARSLAN:
Bunun da müşteri sorununa yaklaştığımız gibi yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çalışan 
deneyimi tıpkı müşteri deneyimi gibidir. Şirketlerin odaklanması gereken bir şeydir. Çalışmaya 
nasıl başladıkları, çalışmak istedikleri işi nasıl seçtikleri, çalışma süreleri ve gün sonu, hafta sonu 
deneyimi sirketlerin izlemesi gereken konular. Bu bir deneyim ve bu da odaklanilmasi gereken 
bir şey. Tıpkı müşteri deneyimine odaklandığımız gibi şirketlerin operasyonel iş akışlarını iyileş-
tirmeleri de gerekli. Calisanlar da tüketicidir. Tıpkı şirketin müşterileri gibi ayrica müşteridirler. 
Dolayısıyla yenilikçi fikirleri çok kullanılmalıdır.

ALİ ERHAN TAMER:
Müşteriyi kolayca anlamak için iş modelimizi şirket bazında değiştirmeye hazır mıyız? Yoksa eski 
yöntem iş modelleri için hala eski yöntem şirketlere ihtiyacımız olacak mi? 

STEFAN ZEISELMAIER:
Yine işler sürekli değişiyor. Bu yeni bir şey değil. Biz gayrimenkulde değiştirmek zorunda kaldık. 
Otel endüstrisi muazzam değişti. Lojistik de. Sanırım çevrimiçi çevrimdışı gibi biraz, eski tarzların 
ne olduğunu, yeni tarzların ne olduğunu söylemek zor. Bence bu bir karışım. Bazen eski yöntem 
kullanılir, bazen de yeni yöntem yaklaşımını ozellikle girisimciler için kullanmak zorundayız. Eski 
ve yeni yöntem arasında karar vermek gerçekten zor.

DERYA MATRAŞ:
Eski ve yeni gibi şirketleri isimlendirmem. Çünkü yeni şirketler dediğiniz şirketlerin 100 yıllık ge-
leneksel şirketlerden çok şey öğreneceğine inanıyorum. Küçük şirketler ve dijital girişimciler hızlı 
hareket edebilir cünkü yetenekleri buna izin veriyor. Daha geleneksel şirketlerle rekabet edebile-
ceğiniz bir ölçeğe geldiğinizde ise aniden karşılaştıkları benzer sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bu 
şirketlerin yavaş hareket etmelerinin bir nedeni var. Yönetmeleri gereken çok fazla risk olduğun-
dan, bu kadar çok süreç geçirmek zorunda kalıyorlar.

Bu başlangıç hızlı bir şekilde arttığında geleneksel şirketlerin gittiği sorunlarla da karşılaşıyorlar. 
Kesinlikle Facebook da bile çok fazla geçiş olduğunu görüyorum. Büyük şirketlerin yüzlerce yıllık 
deneyiminden öğrenecek çok şeyimiz var. Aynı zamanda gelenekselin de kültür kısmı hakkında 
dijital girisimcilerden öğrenebileceği birçok şey var. Bence bu her iki şekilde.

ALEXANDER WALLIN:
Bu geçişi nasıl yapıyorsunuz? Dünyanin en büyük şirketlerden birinde gerçekten iyi bir örnek var. 
Herkes bunu bilmiyor ama Apple iflas etmeye cok yakındı. Microsoft galiba 150 milyon dolarlık 
kredi verdi ve onu canlı tuttu. Ve bundan çok şey öğrendiler. İnovasyonu iten ilk şey buydu. Once 
iPod satarak milyarlar kazandılar. Bu onların en büyük hitlerinden biriydi. Sonra iPhone ile gel-
diler. Bunu çıkardıkları anda iPod’un öldüğünü biliyorlardi. Ama eğer bunu onlar yapmazsa başka 
biri yapacaktı. Yani pazarın nereye gittiğini anlamaya istekli olun ve sevdiğinizi öldürün.

DERYA MATRAŞ:
Bu da telekom şirketlerinin gittiği bir yol. 2000’li yılların başlangıcı olduğunu hatırlıyorum. Birçok 
telekom şirketine hizmet ediyorduk. O zaman gelirlerin %95’i aramalardan geliyordu. Ne kadar 
çok veri işine girerlerse diger hizmetlerini o derece öldürüyordu. Telekom hikayesinde bugün ge-
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lirlerin çoğu muhtemelen verilerden geliyordur. Daha hızlı hareket edenler rekabet avantajı ya-
ratmayı başardılar.

KÜRŞAT ALPARSLAN:
Geleneksel şirketler uzun süredir kullanılan bazı kural ve düzenlemelere güveniyor. Bu yüzden 
bunları değiştirmekte bazı zorluklar yaşıyorlar. Yani yeni başlayanlar, bu katı kuralları değiştir-
mede çok esnek. Yeni başlayanlar değiştirdikçe kurallar değiştirilebilirler. Sermaye piyasalarında 
buradaki yüksek düzenleme seviyesi nedeniyle diğer endüstrilere kıyasla bu daha zor. Ama yine 
de hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda geleneksel araci kurum ve bankaların çalışma 
şeklini değiştirmeye çalışan çok sayıda fintech şirketi var. Bu yüzden, bazı özellikler koymaya ve 
bu özellik hakkında süper bir hizmet sunmak için bu özellikleri geliştirmeye çalışıyorlar. Bir şirket 
gelip “tavsiyede bulunabilecek çok iyi bir algoritmam var, bu bir robo tavsiye” diyor. Ve şimdi gele-
neksel şirketler bu şirketlerle çalışmaya başlıyor. Tabii ki araç kurumlarin işini öldürmeye çalışan 
bazı şirketler var. Tıpkı Robin Hood gibi. Robin Hood 7 yıldır var ve şimdi insanlar buna çok alışkın. 
Geleneksel şirketler de sıfır komisyon almaya ama bunun yaninda başka hizmetler sunmaya çalı-
şıyor. Esnek fintech’ler ve diğer girişimciler geleneksel şirketleri iş modellerini değiştirmeye 
zorluyor. Bunu onlar yapmazsa başka biri yapacak.

ALİ ERHAN TAMER:
İnsan bir şeye karar vermek için verileri veya kalıpları kullanır ve algoritmalar aynı kararı vermek 
için belki de farklı kalıp türlerini kullanır. Bu savaşı kazanacak olan bu karşılaştırmanın finans 
endüstrilerinde ne olduğunu düşünüyorsunuz?

ALEXANDER WALLIN:
Her şey mevcut veri miktarına bağlıdır. Veri açısından zengin bir ortamdaysanız rekabet etmeniz 
zor. Yani algoritma bunu kazanacak. Oldukça az veri olan bir alanda oynuyorsanız insan o yarışı 
kazanacaktır. Bir örnek vereceğim: DIBS piyasalarında yüksek frekanslı islem yapıyorsanız algo-
ritmalar kazanacaktır. Daha kârlı olacaklar. özel sermaye gibi özel şirketlere yatırım yaparsanız  
insanlar algoritmaları yener.

ALİ ERHAN TAMER:
Yani algoritmaların her şeyi yapmasına izin veren büyük verilere ihtiyacımız olduğunu söylüyor-
sunuz.

KÜRŞAT ALPARSLAN:
Yatırım endüstrisinde uygun bir karar almak için üç şeye, zeka, hız ve veriye ihtiyacımız olduğunu 
varsayalım. Yatırımlar sırasında karar verirken çevrenizdeki tüm bilgileri toplarsınız. Gördüğünüz 
şeyler, duyduğunuz şeyler, meslektaşlarınızla konuştuğunuz şeyler. Hepiniz karar vermek için tüm 
bu bilgileri toplarsınız. Dolayısıyla bu algoritmalar için veriler çok önemli. Ama bu bilginin bü-
tünlüğü algoritmaların her şeyi kavraması için yeterli değil. Bu verileri toplamak için daha fazla 
zaman harcamalıyız. Duyguları karar verme prosedürlerine yerlestirmek için sosyal ortamlardan 
duyguları çıkarmaya çalışan şirketler bile var. Dolayısıyla mevcut tüm verileri yapılandırılmış hale 
getirmeliyiz.
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TEMEL GÜZELOĞLU:
Bankacılıktan değil, girişimlerden bahsedeceğim. Girişimler, İngilizce ismiyle startup’lar. Star-
tup’larla çok uzun bir zamandır yakın bir ilişkim var, 10-12 sene önce startuplar üzerine düşün-
meye başladım. Bugün burada dönüşüm konuşuyoruz. Kendilerini dönüştürmeye çalışan büyük 
şirketler uğraşadursun, birdenbire ufacık, nereden çıktığı belli olmayan bir startup, o sektörü 
fethediyor, bambaşka bir şeye dönüştürüyor. Dönüşümün ve değişimin kendisi bunlar sayesin-
de oluşuyor. Nedenini 10-12 sene önce düşünmeye başladığımda, ilk neyi yanlış yaptığımızı dü-
şündüm. Çünkü ben de büyük bir şirketin parçasıyım. Stratejilerimiz mi eksik, yöneticilerimiz 
mi iyi değil, yoksa müşterilerimizi mi dinlemiyoruz, doğru planlama mı yapmıyoruz, teknolojileri 
mi takip etmiyoruz, bunları düşünürken önüme biri çıktı. Clayton Christensen, Harvard Business 
School’da profesör. Tam bu konu üzerine “Innovators Dilemma” isimli bir kitabı var. Türkçe’ye de 
“Yenilikçinin İkilemi” olarak çevrilmiş. Gerçek anlamda yenilikçi dönüşüm nasıl yapılır, kim, neden 
ve nasıl yapar, bunun üzerine bir kitap. Bu kitaptan alıntılar yaparak, bizim neleri yanlış yaptığımız-
dan bahsedeceğim.

Kitabın ana noktası; “Büyük şirketler çok iyi yönetildikleri, çok iyi planlama yaptıkları, çok iyi in-
sanlarla çalıştıkları, yeni teknolojileri takip edip hayata geçirdikleri ve devamlı kendilerini dönüş-
türdükleri için büyük yenilikler yapamazlar”. Kitabı biraz okuyunca, neden olduğu ortaya çıkıyor. 
Kitap, üç tip inovasyon vardır diyor. Bir, maliyet azaltan inovasyon; iki, devamlılık sağlayan ino-
vasyon; üç, bozucu/yıkıcı inovasyon. Bozucu/yıkıcı inovasyon bir sektörü alıp tamamen yerle bir 
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edip yerine bir şey koyan inovasyondur. Eskiden arabaları işçilerle yaparken, robotlarla yapmaya 
başlamak maliyet azaltıcı inovasyondur. Arada bir sürü kademe var, her kademede yeni robotlar 
çıkıyor, yeni teknikler çıkıyor, daha verimli gerçekleşiyor, kârlılık artıyor vs. Bu pek çok şirketin 
hayatta kalmak için, rekabet edebilmek için ve kalitesini artırabilmek için sıklıkla başvurduğu bir 
yol ve çok da zor. Çünkü verimliliği arttırmak, zaten artmış olan verimliliği bir adım daha öteye 
götürmek, çok yetenekli insanlara ihtiyaç duyan bir tür inovasyon. Fotoğrafçılıkla ilgileniyorum, 
kendime makine koleksiyoncusuyum diyorum çünkü her yenisi çıkınca almaya çalışıyorum. Arka 
arkaya değişik fotoğraf makinesi modelleri çıkıp duruyor, bu devamlılık sağlayan bir inovasyon. Bu 
alanda birçok marka var ve arka arkaya ve giderek daha iyi oluyor. Bu inovasyonları müşterilerine 
sorarak gerçekleştiriyorlar. Sonunda elimize, bundan 30 sene önceki fotoğraf makinesiyle alaka-
sı olmayan fotoğraf makineleri geliyor. Clayton Christensen buna devamlılık sağlayan inovasyon 
diyor.

“Bozucu/yıkıcı inovasyon daha yüksek teknolojiyle yapılmaz, bozucu/yıkıcı inovasyon daha çok 
herhangi bir teknolojinin basitleşmiş, temel özelliklere indirgenmiş haliyle ortaya çıkar, ucuzdur. 
Müşteri segmenti aynı müşteri segmenti değildir” Yani kamera örneğini verirsek, böyle profes-
yonel fotoğrafçılara satılan yeni kameralardan bahsetmiyoruz, bambaşka bir müşteri segmen-
tinden bahseder. “Sonrasında o inovasyon, normalde büyük şirketin gözünü dikmediği müşteri 
segmentinde yeşerir ve o kadar büyür ki sonunda buradaki segmenti de domine etmeye başlar” 
diyor. Örnek verelim, cep telefonu kameraları. Başta cep telefonları üzerlerine kamera koymaya 
başladıklarında, o kameralar Nikon’un, Canon’un veya Sony’nin yaptığı kameralarla gerek rezo-
lüsyon olsun gerek hız olsun gerek ışık alma kapasitesi olsun karşılaştırılamazdı. Ama şu an 
evdeki kameralar gerçekten koleksiyon olarak durabilir, cep telefonları hepsinden daha iyi çekiyor. 
Dijital kamera endüstrisi böyle yıkıma uğruyor. Başta daha ucuz ve telefonun üzerine bu da olsun 
diye ekledikleri kamera, kamera endüstrisini yok ediyor. Airbnb odasıyla, herhangi bir lüks oteli 
karşılaştırın. Airbnb’yi düşünün; basit. Airbnb’den oda tutuyorsun dünyanın herhangi bir yerinde, 
buna katılmış olan kişi diyor ki ben bu odamı kalınabilecek otel gibi kullandıracağım, sadece bir 
banyo, bir tane de temiz yatak veriyor. Ucuz, teknolojik olarak hiçbir şey yok arkasında, basit bir 
web sitesi üzerinden yapılıyor her şey. Öteki tarafta oteller, kuş tüyü, elyaf yastıklar, tıraş paketleri, 
diş paketleri, aşağı tarafta spor salonları, saunası, masaj servisleri, büfe kahvaltısına kadar veri-
yor. Devamlılık sağlayan inovasyonla çok ileri gitmişler, ama dünyalarını ne değiştirdi birdenbire; 
daha ucuz, temel özelliklere indirgenmiş, basit bir yatak, muhtemelen ısınan bir oda, bir de banyo, 
bu kadar. Bozucu/yıkıcı inovasyon böyle bir şey, teknolojik olması gerekmiyor. 

Bankalara gelecek olursak, kredi kartlarımıza her şeyi koymuş durumdayız. Taksit yapıyoruz, bir-
çok kampanya koyuyoruz. Kredi kartımızı kullansınlar diye müşterilere mil veriyoruz. Özel şoförlü 
araç hizmetinden asistana, televizyon paketlerinden araç kiralamaya birçok şey koymuş durum-
dayız. Peki ne oluyor sonunda; web sitesinden ödeme çıkıyor. Web sitesinde bir e-ticaret sitesinde 
öde deyince ödeyen teknoloji. Bu teknoloji, bankaları yıkan, bankalar için bozucu/yıkıcı inovasyon-
la karşımıza çıkıyor. Aslında karşımıza çıkan teknoloji değil; ucuz, temel özelliklere indirgenmiş, 
müşterilerinin istediği, bizlerin büyük şirketlerin müşterilerimizi fazla dinlediğimiz için onların 
istediklerinin bile üzerine birtakım şeyler koyduğumuz için onlarla yarışamayacak hale gelmiş 
halimiz. Özetlersek, devamlılık sağlayan inovasyon ne? Bankalar, müşterilerin talepleri ve geri 
dönüşleri doğrultusunda zaman içerisinde dikkate alıp, kendilerini geliştiriyorlar. Ancak belli bir 
süre sonra bu özellikler müşterilere fazla gelmeye başlıyor ve sorguluyorlar. Temel isteklerinin 
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sadece öde deyince ödeyen bir yöntem olduğunu ve aldıkları bütün bu hizmetlere para vermek is-
temediklerini fark ediyorlar. Kısa ve orta vadede devamlılık getiren inovasyonlar, büyük şirketlerin 
yaptığı inovasyonlar, genelde kısa ve orta vadede hâlâ en kârlı yol. 

Her rasyonel yönetim müşterilerini dinleyerek hareket ediyor. Mesela Kodak müşterilerini dinle-
yerek dijital kamera inovasyonunu kaçırmıştır. Bozucu/yıkıcı inovasyon irrasyoneldir. Girişimle-
rin başta müşterisi yoktur, pazar araştırması yapmazlar, çoğu zaman basit ve ucuzdur ve zararla 
başlarlar. Fakat başarılı olanları ilerde sektörleri yerle bir ediyor.

Bu durumda büyük şirketler olarak ne yapmamız gerekir? Bozucu/yıkıcı inovasyonu yakalamak 
için iki konuya dikkat edilmesi gerekir. Birincisi inovasyonun ana şirket dışında yapılması, ikincisi 
başarısız olunduğunda yeniden ilerleyebilecek cesaretin, dayanıklılığın bulunması.

10-12 sene önce bunları fark ettiğimiz noktada, bankada ben ve arkadaşlarım bir şeyin farkınday-
dık; Türkiye’de bozucu/yıkıcı inovasyon yapacaksak bunu banka içerisinde, bankacılığın kuralla-
rıyla yapamayız. 2012 yılında enpara.com’u kurduğumuzda Clayton Christensen’ı kendimize örnek 
alarak yola çıktık. 

Banka olarak enpara bizim için bir başarı hikayesi, bunu daha da ileriye götürmek istiyoruz. O 
yüzden iki sene önce kendimize yeni bir oluşum kurduk, bir kuluçka merkezi, ismi Fincube’dü. Ku-
luçka merkezinde yeni fikirleri geliştirelim, dışarıdan startup’lar da gelsin, beğendiğimiz fikirleri 
bankanın dışarısında bir ünite olarak geliştirelim ve sektöre yeni servisler sunalım istedik. 8 giri-
şimin ikisine biz de yatırım yaptık, gayet de güzel gidiyor. Kuluçka merkezinin ismi bu ay itibarıyla 
QNB oldu ve bütün QNB adına bunu yapar hale geliyoruz.
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FIRAT GÜRLER:
Bu panelde aracı kuruluşları dijital çağa hazırlayacak teknolojileri ve platformları konuşacağız. 
Yapı Kredi Yatırım genel müdürü Yılmaz Beyle başlamak istiyorum. Yılmaz Bey, mobil platformlar 
Yapı Kredi’nin servislerini tabi ki dönüştürüyor, şekillendiriyor. Bireysel yatırımcılara hitap eden 
platformlarda neleri hedefliyorsunuz? Yani burada KPI diyebileceğimiz gelir hedefi mi yatırımcı 
sayısı hedefi mi? Yatırımcılar için ne tür hedefleriniz var ve hangi problemleri çözüyorsunuz?

YILMAZ ARISOY:
Biz Yapı Kredi Yatırım olarak dijital dönüşüme özellikle 5 sene önce başladık. Bir teknoloji ekibi 
yaptık ve bütün farklı müşteri segmentlerini adreslemek istedik. Bunların en önemlisi de arala-
rında bireysel yatırımcıların da olduğu mobil kullanıcıları. Mobil tarafta yatırım dünyam dediğimiz 
uygulama üzerinde oldukça durduk. Burada amaç, her türlü kesimde finansal okuryazarlığı ar-
tırmak. Orada amacımız sadece o anda para kazanmak, komisyon almak değil. Bu işte bazımızı 
daha fazla artırmak. Biliyorsunuz Türkiye’de özellikle pay piyasalarında yatırımcı sayısı çok az. Biz 
bunu nasıl daha çok kişiye ulaşabiliriz diye biraz daha kullanımı kolay bir platform olarak yapmak 
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istedik. Özellikle yeni gelen biri için bir risk profillemesi, yatırım tercihleri ne olabilir, onu basit 
bir şekilde, oyunlaştırılmış bir şekilde nasıl yapabiliriz, onu kurguladık. Arkasından kişileri nasıl 
eğitebiliriz, arka tarafta eğitim videolarıyla veya bazı basit bilgilerle nasıl hissedarlık kültürünü 
yaygınlaştırabiliriz, onun üzerinde ağırlıklı olarak durduk. Bununla beraber önce bir sanal portföy 
yapsın, bir deneme yapsın, kendini test etsin diye bir alan da koyduk. Çünkü bunlar olduğu zaman 
zaten yatırımcı zamanla gelecektir. Bizim uygulamamız herkese açık. Bir kişi işlem yapsa bile 
yedi sekiz kişi de uygulamaya girip deniyor. Bu da bizim için çok memnun edici bir gelişme. Tabi 
ki arkadan hacim gelecek. Banka kanalı gibi başka kanallarımız da var ama buradaki amacımız 
mümkün mertebe çok geniş bir kitleye ulaşmak. Herkesin bu ürünleri test etmesini, biraz daha 
pay piyasasına yaklaşmasını ve böylece arada bir bağ oluşmasını hedefliyoruz. Gençlerin zaten 
sevdikleri şirketleri takip ediyor. Biz burada rakip olarak başka finansal ürünleri değil de herke-
sin mobil zamanını düşündük. Nasıl sosyal medyada zaman geçiriyor? Nasıl Instagram’da zaman 
geçiriyor? Nasıl Spotify’da zaman geçiriyor? Biraz da bizim uygulamayı kullansınlar. Arada bir 
bağlantı olsun.

FIRAT GÜRLER:
O zaman KPI’nız zaman diyelim. Yani toplam geçirilen zaman için belli hedefleriniz var.

YILMAZ ARISOY:
Tabi, kullanıcı sayısı ve genel zaman.

FIRAT GÜRLER:
Ben Invest AZ’den Fatih Bey’e yönelmek istiyorum şimdi. Fatih Bey, siz bu UI/UX dediğimiz kullanı-
cı deneyimiyle ilgili birçok çalışma yaptınız. bu sene Altın Örümcek’te bazı ödüller aldınız. Bununla 
ilgili siz problemlere nasıl yaklaşıyorsunuz? kullanıcının kullanım kolaylığıyla ilgili sizden nasıl 
talepleri oluyor?

FATİH YEĞENOĞLU:
Beklentiyi seviye seviye ayırmak gerekiyor. Bizim şu andaki ana stratejimiz bu. Finansal sistem 
dediğimiz zaman akla çok komplike ekranlar, Bloomberg’ler, çok fazla datanın aktığı, çok 
karmaşık görünen sistemler geliyor. Zaten bizim düşüncemize göre sermaye piyasalarındaki 
gelişimi engelleyen hususlardan bir tanesi de bu. Türkiye’deki yatırım alışkanlığına baktığınız 
zaman aslında dört tane enstrümandan bahsediyoruz. Ya altından bahsediliyor ya mevduata ya-
tırıyor kişi ya dövize yatırıyor. Hisse aslında genel bir başlık olarak alınması gereken bir husus. 
Bizim burada en büyük devrimimiz, yani devrim dediğimiz husus, biz bunları katman katman ayır-
mış durumdayız. Bir kişi sıfırdan geldiği zaman bu kişiyi önce oyuna sokma prosesi olması lazım. 
Sorulması gereken soru setleri var. Bunlara bir anket babında bakmamak lazım. Yatırımcıyı doğ-
ru yönlendirebilmek için sorulması gereken sorular. Sonrasında aslında geniş kararlara gitmesi 
gerekiyor: yani altına mı yatırım yapacak, dövize mi yapacak, faize mi yapacak, yoksa hisseye mi 
yapacak? Bizim projemiz bu şekilde çalışıyor. Önce giriş düzeyini ayrıştırıyoruz. Daha sonra onu 
biraz daha aça aça gidiyoruz. Websitesi gibi düşünün: yani siz tıkladıktan sonra katman katman 
ikinci safhaya geçersiniz. Şimdi ikinci katmana geldiği zaman kişiye biraz daha az riski olan hisse 
senedi vs. gibi enstrümanlarda herhangi bir komplikasyonu olmayan, yani bir açığa satışı olma-
yan, bir kredilisi olmayan bir işlem ortamı yaratmak. Sonrasında artık kişi öğrendikçe, biraz daha 
kendini geliştirdikçe tüm olanakları kullanıyor. İçeride buna yönelik eğitimlerimiz var. Ama bütün 
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alt kırılımları açtığınız zaman her şeyin tek bir platformda olduğu bir sistemimiz var. Dolayısıyla 
bir kişi isterse Türkiye’deki hisse senetlerinde de işlem yapabilir, yurtdışındaki hisse senetlerinde 
de işlem yapabilir. İsterse FX yapar. Yani her tür komplikasyona gidebilir. Ama bizim buradaki kritik 
yaklaşımımız kişinin gözüyle giriş seviyesindeki kişinin nasıl yaklaşması lazımı kavramak. Aslında 
SPL lisanslarındaki sıralama gibi: Düzey 2’deki kişinin nasıl yaklaşması lazım? Bu mantık içeri-
sinde bir yelpazemiz var. Günün sonunda bir yandan da tabi bunun bir yatırım danışmanlığı ayağı 
var. Yani her proseste vermeniz gereken bir bilgi var. Tabi bunun da standardize edilmesi gereken 
bir husus olduğunu düşünüyoruz. Orada bazı modellerin arka tarafta çalıştığı, daha çok teknik 
sonuçların geldiği ve buna göre hareket edilen bir model olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim di-
zaynımızda bu üç tane katman ve bunun yan tarafındaki iki bacağında da bir tarafta eğitimle kişinin 
kendisinin işlem yapma kabiliyetini kazanması, diğer bacakta ise eğer bunu yapamıyorsa yatırım 
danışmanlığı fonksiyonuyla doğru yönlendirme. Eğer bu ikisi de çalışmıyorsa o zaman tabi bireysel 
portföy yöneticiliği devreye giriyor. Daha sonrasında bu bireysel portföy yöneticiliği sistemiyle de 
sorular ışığında da yatırımcının doğrudan dahil olmadığı bir model kurguluyoruz. 

FIRAT GÜRLER:
Portföy danışmanlığı deyince Burak Beyle devam etmek istiyorum. ÖneriVer’den Burak Bey. Bu-
rak Bey, siz yıllarca profesyonel olarak portföy yönetimi yaptınız. Bireysel yatırımcının portföy yö-
netimiyle ilgili problemleri nelerdir? Yani bireysel yatırımcının mesela risk algısında bir yanlışlık 
var mıdır? Bireysel yatırımcı için nasıl bir problem tespiti yapabiliriz?

BURAK ARSLANPAY:
Ben 15 yıl aktif olarak portföy yöneticiliği yaptıktan sonra masanın öbür tarafına, fintek tarafına 
geçtim ve aslında her iki tarafta da bireysel yatırımcıya nasıl dokunulması gerektiğini ya da birey-
sel yatırımcının sorunlarını daha net bir şekilde görebildim. Şimdi bireysel yatırımcı aslında iki 
noktada riskini ölçemiyor. Bir tanesi kendi riskini ölçememesi, diğeri de yaptığı yatırımın riskini 
ölçememesi. Yani bir pozisyon alıyor, bir tasarrufla bir yatırım yapıyor ancak bunun riskinin kendi 
beklentileriyle olan uyumluluğunu ölçemiyor. Bu noktada herkesin işte eski bir bankacı, finansçı 
abisi, ablası oluyor. Onu arıyor ve neye yatırım yapayım diyor? Onlar da genelde mevduata yap ya da 
dövize yap diye o geniş kitleyi farklı ürünlere yönlendiriyor. Ekonomistler YouTube’da yüzbinlerce 
hite ulaşıyor. Ekonomistler burada bir ihtiyaç olduğunu gördüler. Son yatırımcının dokunulmaya, 
bir şekilde yönlendirilmeye ihtiyacı var. Ekonomistler de burada kendi görüşlerini net bir şekil-
de açıklıyorlar. Ama burada yine bir uyumsuzluk var: yani tasarruf etmiş olan kişi oradan aldığı 
bilgiyle bir yatırım yapıyor ancak kendisinin daha sonra o paraya ihtiyacı olması durumunda bu 
pozisyondan belki zararına çıkıyor. O riski yönetemiyor açıkçası. Burada iki noktanın biraz üstüne 
basmak istiyorum: Bir tanesi dokunma ya da dürtme teorisi. Davranışsal finansta Nobel ekonomi 
ödülünü almış Thaler’in dokunma teorisinde insanların dokunulmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. 
İnsanlar karar alma durumunda kaldıklarında karar almamayı daha çok tercih ediyorlar. Dola-
yısıyla platformlar vasıtasıyla insanlara dokunurken bu dokunmayla beraber insanları varlıklarını 
nasıl yöneteceklerini bir şekilde anlatmak gerekiyor. İşte platformlar biraz bunu sağlıyor. Bu do-
kunmanın ya da dürtmenin en güzel örneği de otomatik katılım sistemi. Aslında dokunduğunuzda 
orada 5 milyon insan bir şekilde bir tasarruf yarattı. Dolayısıyla dürtmek ve dokunmak çok önemli. 
Dokunmayı daha çok tüketim tarafında görüyoruz ama tasarruf tarafında da işte bizim finansal 
hizmetler sektörü dediğimiz kurumlarla finteklerin bir araya gelerek platformlar vasıtasıyla bu 
yatırımcıya dokunması lazım. Bir diğer bacağı da yine platformlar üzerinde riskin ölçülmesi. Şimdi 
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son dönemde sadece riski ölçen yeni fintekler çıkmaya başladı. Risk dediğiniz çok komplike bir 
yapı. Hem davranışsal finansı içine alan, insanların davranışsal finans ve psikometrik risk profil-
leriyle riskini ölçen hem de bunun üzerine açık bankacılığın gelmesiyle beraber insanların farklı 
kurumlarda, farklı bankalarda, kredi kartlarıyla yaptığı işlemleri alıp bundan yapay zekayla risk 
kapasitesini ölçen modeller çıkmaya başladı. Platformlara bunları entegre ettiğinizde yatırımcının 
en başta riskini çok iyi ölçebiliyorsunuz. Ölçtükten sonra yatırımcının beklentisine yönelik olarak 
doğru ürünleri de yönlendirdiğiniz zaman işte o en başta bahsettiğim yatırımcının zarar etme ih-
timalini ortadan kaldırıyorsunuz. Bireysel yatırımcının kişiselleştirilmiş, kendisine dokunan ve 
onu anlayan platformlara ihtiyacı var. Bizim de fintek olarak amacımız kurumlarla beraber bunu 
devreye almak.

FIRAT GÜRLER:
Bhaskar, sizce bireysel yatırımcının en büyük sorunu nedir?

BHASKAR PRABHAKARA:
Bu testi ilk başladığımızda yaptık. İnsanların farklı aracı kurum ve bankalardaki ürünleri kar-
şılaştırmalarına olanak tanıyan bir ürün lanse ettik. Sonra daha genç nüfus ile röportaj yaptık. 
Bence insanların öncelikle zaman ve çabaları yok. İnsanlar bu ürünlerin ne olduğunu anlamak 
için gerekli olan finansal okuryazarlığı sahip değiller. Birçok insan arkadaşlarından, YouTube vi-
deolarından, diğer insanlardan veya ağızdan ağıza dolaşan sözlerden etkilenir. Birçok yatırımcıya 
göre gayrimenkul eskiden çok bir varlık sınıfıydı. Şimdi artık büyük bir varlık sınıfı değil. İnsanlar 
eskiden altına koşardı ama dürüst olmak gerekirse altın en iyi ev en güvenli yatırım aracı değil. 
Zaman varlık sınıflarının çekiciliği değişiyor. İnsanların bazen kavraması için yeterli bilgi olduğunu 
düşünmüyorum. En iyi hamlenin ne olduğunu bulmak için çok iyi eğitilmiş olsanız bile. İnsanların 
finansal hedefler hakkında düşünmeleri gerekiyor ve insanların finansal hedeflerine ulaşmak için 
hangi yolu seçmeleri gerektiğini düşünmeleri gerekiyor. Etrafta olup bitenleri izleyebilme, yatırım 
fırsatlarını yakalayabilme, yönetebilme açısından çok fazla teknolojimiz var. İşte bu noktada sis-
tematik yatırımlar gerçekten mümkün. Her 3-6 ayda bir portföyü yeniden dengelemeye devam 
edersiniz.

FIRAT GÜRLER:
Şimdi fintek şirketlerinin platformlar aracılığıyla sorunlara nasıl çözümler getirdiğinden biraz 
daha bahsedelim. Yine Yılmaz Bey’den başlayalım. Sizin alternatif gelir modelleriyle ilgili görüşle-
riniz nedir? Çünkü komisyon gelirleri düşüyor, buna alternatif gelir modelleri bulmamız gerekiyor 
diyoruz. Bu teoride mi kalacak? Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?

YILMAZ ARISOY:
Bu konuda en yeni örnek Amerika. Amerika’da alış satış komisyonları neredeyse sıfırlandı. Biz de 
oraya gideceğiz deniyor. Ama işin başka bir tarafı da var. Yurtdışında farklı. Orada borsalar yarışıyor. 
Dolayısıyla borsalar aracı kurumlara ciddi anlamda teşvikler veriyor. Daha yüksek kaldıraç oran-
ları mümkün, krediler mümkün, kurum hesabından işlem yapmak gibi başka türlü gelir modelleri 
mümkün. Bunlar farklı düzenlemeler gerektiriyor. Bu nedenle oraya hemen gidemeyeceğiz. Bu-
raya ben çok daha genel yaklaşmak istiyorum. Yani burada bizim adreslediğimiz sorun ne? Sorun, 
insanların bir, tasarruf yapmaları ve iki o tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmeleri, yani para 
kazanmaları. Aslında bizim bütün sektörümüzün yapmaya çalıştığı bu. Biz ne kadar müşterinin bu 
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sorusuna cevap vermeye yakınlaşırız müşteri de o kadar bizim için para ödemeyi kabul eder. Dola-
yısıyla bunun için de öncelikle bizim müşterinin kendisine özel danışmanlık yapmamız lazım. Ona 
göre fikir vermemiz lazım. Çünkü tek bir model herkese uygun değil. Yatırımcı aslında çok hızlı 
işlem yapmak istemiyor. Yatırımcı paramı nasıl en iyi şekilde değerlendiririm ve ihtiyaçlarıma 
göre en iyi modeli nasıl oluştururum diye düşünüyor. Dolayısıyla buna gitmek için bizim bu yön-
de çözümler sunmamız lazım. İşte daha çok finteklerle beraber çalışmamız lazım. Veri tarafında 
özel uygulamalarda risk yönetimi üzerine çalışıyoruz ama onu daha da bütünleştirmemiz lazım. 
Özellikle robo danışmanlık düzenlemelerin izin verdiği ölçüde çok önemli. Robo danışmanlığın 
belli kriterler içinde olması gerekiyor. Belirli standartlar olması gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman 
müşteri zaten memnun olacak. O memnun olduğu zaman da bize karşılığında bir ödeme yapacak. 
Ama önce yatırımcının işini bizim karşılamamız lazım, yerine getirmemiz lazım. Bunun için de 
aylık modeller, yıllık modeller olacak. Belki de abonelik tarzı bir modele gideceğiz ileride. Bunların 
hepsi mümkün.

FIRAT GÜRLER:
Sonuçta faizler de düşüyor. Faizlerin düştüğü ortamda sermaye piyasaları alternatif çözümler ya-
ratacak ve bunlar için ayrı fiyatlama yapabilecek diye düşünüyorsunuz diye anlıyorum. Sizin bu ko-
nudaki görüşünüz nedir Fatih Bey? Siz özellikle piyasa yapıcılık konusunu bir hayli savunursunuz. 
Piyasa yapıcılık konusunda Türkiye’nin yapacağı neler var? Bu yatırımcı çeker mi yoksa korkutur 
mu? Bu karanlık bir konu mudur?

FATİH YEĞENOĞLU:
Global ölçekte finansal mimariye baktığınız zaman dev kurumların çıkış noktaları var. Yani J.P. 
Morgan, Morgan Stanley, bunların her birinin ilerleyiş sürecinde iki tane husus ön plana çıkıyor. 
Biri piyasa yapıcılığı, diğeri de kurumsal finansman. Bizim ülkemizde bu iki taraf da ne yazık ki 
tam olarak gelişmiş durumda değil. Dolayısıyla ben bu komisyon kısımlarını biraz basit hususlar 
gibi görüyorum. Biraz emlak komisyonculuğuna benziyor diyorum. Komisyon odaklı modeller hiç-
bir şekilde devam etmesi mümkün olmayan modeller. Zaten global ölçekte de en son geldiğimiz 
durum bu. Amerika’da 4 tane büyük aracı kurum yurtdışında komisyonlarını sıfırladılar. Şimdi 
onların komisyonlarını sıfırlamalarına rağmen para kazanmalarındaki neden aslında piyasa 
yapıcılığı. Borsalardan aldıkları likiditeyi yatırımcıya sunarlar, orada akışı yönetir ve bundan para 
kazanırlar. Zaten piyasa yapıcıların yaptığı işlem budur. Bizim ülkemizde ne yazık ki bu biraz böyle 
korku alanı gibi, kaçınılması gereken bir konu gibi düşünülüyor. Tabi öyle olunca da ne yazık ki so-
runlar ortaya çıkıyor. Sektörümüzde nitelikli işgücü istihdam ederken sıkıntı yaşamaya başlıyoruz 
çünkü düşük komisyonlar derken artık sektör yeteri kadar gelir üretemeyip kaliteli personel istih-
dam etmekte zorluk çeken bir durumla karşı karşıya geliyor. Teknolojiyi nasıl değerlendirebiliriz 
burada? Mesela bizdeki piyasa yapıcılığı mekanizmasını anlatalım. Bizim mesela kurum olarak 
çok fazla kurumda olmayan kendimize ait bir fix engine’imiz var. Borsa İstanbul da dahil olmak 
üzere birçok kuruma bağlıyız ve buralardan fiyat alıp kendi risk yönetim sistemimiz çerçevesin-
de diğer kanallara fiyat verip işlem gerçekleştirebilme kabiliyeti olan bir kurumuz. Bloomberg’le 
görüştüğümüz zaman bize bu teknolojiyi içeride satmamızı bile önerdiler. Biz mesela şu anda 
Bloomberg’e kendi engine’imizden doğrudan fiyat veriyoruz. Veya herhangi bir kanala vereceğimiz 
zaman bir üçüncü taraf kullanmadan bunu yapıyoruz. Üçüncü taraf kullanmak gereksizdir anla-
mında söylemiyorum ama kendi topolojimiz bu şekilde. Piyasa yapıcılığına yeteri kadar düzenleme 
izin veriyorsa komisyonu dahi indirseniz para kazanabilir duruma geliyorsunuz. Benim düşüncem 
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bir iki yıl sonra belki Borsa İstanbul’un halka arzı sonrasında Türkiye’de de yurtdışındaki uygu-
lamalar gelecektir. Bu tip bir mekanizmaya zaman içerisinde gideceğiz. Tabi bu büyük olasılıkla 
birçok düzenleme gerektirecek ama üç, dört yıl sonra varacağımız yer bu. Robo-danışmanlık çok 
kritik bir konu. Robo-danışmanlık nitelikleri eşitleyen bir husus. Yani siz şimdi bir müşteri tem-
silcisi aldınız, yatırım uzmanı aldınız. Onun tecrübesi ve bilgisiyle müşteriyi yönlendiriyorsunuz. 
Doğru anket yaptı mı? Yatırımcıyı doğru analiz etti mi? Doğru yatırım araçlarına yönlendiriyor mu? 
Eğer doğru yapamıyorsa bu işlemleri bu sefer hem kurum hem de sektörde negatif bir algı olu-
şuyor. Halbuki robo-danışmanlık gibi sistemler, standardize edilmiş verileri aldıktan sonra yatı-
rımcıyı analiz edip o parametrelere uygun yönlendiren bir sistem. Benim düşünceme göre bunlar 
aslında ücretsiz olacak sistemler de değil. Bizim bunlardan da tabi belli bir zaman sonrasında 
ücret almamız lazım.

FIRAT GÜRLER:
Burak Bey, siz de bu işi profesyonel olarak yapıyorsunuz. Yani böyle bir hizmet veriyorsunuz. Ku-
rumlar bunu kendileri yaptığında nasıl oluyor? Siz yaptığınızda nasıl oluyor?

BURAK ARSLANPAY:
Şimdi ÖneriVer aslında Infida’nın içinden çıkmış bir kurum içi inovasyon ürünü. Infina’nın avantajı 
ne? Infina burada 25 yıllık bir fintek şirketi. 25 yıllık bir fintek şirketi olarak da entegrasyon gücü-
ne, altyapıya, işlem uygulamalarına sahip ve biz de bunun üzerine ÖneriVer diye bir robo-advisor 
altyapısı inşa ettik. Finansal hizmetler sektöründeki bankalar, özel bankacılık hizmetleri, aracı 
kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kendine özgü müşteri kitleleri var. 
Biz ÖneriVer’le öyle bir altyapı geliştirdik ki her kurum kendi iş modeline ve müşteri kitlesine 
uygun bir şekilde bu hizmeti verebilsin. Robo-danışmanlık uçtan uca baktığınızda yedi tane işi 
yapıyor. Çevrimiçi hesap açımıyla başlıyor süreç. Biraz evvel bahsettiğim işte psikometrik risk pro-
filleriyle doğru risk profili çıkartılması, daha sonra model portföye bağlı varlık dağıtımı yapılması, 
daha sonra bunun işlemi, daha sonra bunun operasyon süreçleri, ardından dengeleme dediğimiz 
re-balance süreci ve en sonda da son müşteriye dokunan, yani o kullanıcıya dokunan, biraz evvel 
yine gördüğümüz sade, etkin, şeffaf ve performansı canlı olarak izleyebildiği bir ön yüz. Dolayısıyla 
bu yedi süreci biz robo-danışmanlık tarafında bir platform olarak tam entegrasyonla sağlayabiliyo-
ruz. Dolayısıyla kurumların kendi operasyon ve işlem sistemlerine entegre olabilen, müşteri için 
dağılımlar yapan ve kendi kurumun önyüzlerini müşterilerine sunabildiği bir altyapı olarak kurum-
lara hizmet veriyoruz. Burada finteklerin en büyük avantajı biraz evvel o bahsettiğim entegrasyon 
kabiliyeti. Müşteriyi içeriye aldığınız zaman ona uçtan uca o dijital deneyimi yaşatmanız lazım. Yani 
sanki günlük hayatının bir parçası gibi olmalı. En az sürtünmeyle o varlık yönetimi sürecini ta-
mamlamanız lazım. Kullanıcı kurumun yaptığı varlık önerisinin getirilerini gördükçe performans 
yönetim ücretini ödemeye başlayabilir. Dünyada baktığınızda 250 tane firma robo-danışman şu 
anda yaklaşık 45 milyon kişiye hizmet veriyor. Toplam 1 trilyon dolar yönetiyor. Dolayısıyla Türki-
ye’de de 20-30 tane aracı kurum, 30 tane portföy yönetim şirketi ve 10 tane de bankanın bu işe 
girse 30 milyon dokunulmayı bekleyen, birikiminin %50’si mevduata, %30’u dövizde bulunan, reel 
getiri arayan kitleye dokunabilir. Bu sayede çalışan sayısı ve gelirleri artar hem de öbür tarafta 
mutlu ve memnun müşteriler yaratabiliriz. Ben Türkiye’de finteklerin her zaman yerleşik finan-
sal kurumlar için bir iş birliği yapılacak ve biraz evvel anlattığım iş modelini en hızlı şekilde 
ortaya çıkartacak kurumlar olarak görüyorum. Bu konuda iş birliğine çok açık olduğumuzu söy-
lemek istiyorum. Kurumlar tarafında bu geliri artırma nasıl sağlanabilir? Aslında herkese finansal 
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okuryazarlığı öğretemezsiniz. Yani oradaki 30 milyon insana finansal okuryazarlığı öğretmeniz zor. 
Ama fintekler vasıtasıyla finansal hizmetler sektöründeki artacak olan dijital okuryazarlık, yani 
sizlerin yaptığı dijital ortamları müşteriye sunma, dijital okuryazarlığı, dijital bilinci artırma ile o 
dönüşümü sağladığınızda bir kazan kazan durumunu oluşturabiliriz diye düşünüyorum.

FIRAT GÜRLER:
O zaman sadece bireylerin değil, kurumların da teknoloji okuryazarlığına ulaşması lazım. Fintek-
ler olarak B2B’de de yani şirketler arasında da bu teknoloji tarafında okuryazarlığı artırmamız 
lazım diyorsunuz.

Sorumu Bhaskar’a sormak istiyorum. Finans şirketlerinin hizmetlerinizle daha iyi satış yapmala-
rını ve daha iyi etkileşimde bulunmalarını nasıl sağlıyorsunuz?

BHASKAR PRABHAKARA:
Aracılık gelirleri düşüyor. Bu kaçınılmaz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde düşmeyebilir. Ancak 5-7 yıl 
çok mümkün. Bu nedenle neredeyse tek alternatif gelir yollarını artırmaktır. Hindistan’da 2010 
yılında hiçbir portföy yönetim hizmeti yoktu. Kelimenin tam anlamıyla hiçbiri yoktu. 2014 yılına 
gelindiğinde 2 milyar dolar olan sektör şimdi 15 milyar dolar civarında. Neredeyse 7 kat büyüme. 
Yani kesinlikle değer yaratan bir hizmet sunduğunuzda bunun için %1,25, %1,5 ödeme yapmaya is-
tekli insanlar var. Ancak değer çok açık olmalı. Hibrit kanallar olmalı. Bir müşteri olarak birden 
fazla kanalla etkileşim kurabilmeliyim. Biz de birçok farklı kanalla etkileşim sağlamaya çalışı-
yoruz. Bu sadece kullanıcı deneyimi etrafında dönmüyor. Dijital ruh dediğimiz husus da önemli. 
Güzel bir ön kullanıcı deneyimi ve güzel grafikler. Ancak arkadaki tüm süreçler hala aynı olmalı. 
Asıl sorun entegrasyon. Bankaların bu değişim isteği var mı?

FIRAT GÜRLER:
Geçen seneden farklı olarak bu sene panellerde genel olarak şunu görüyorum: daha fazla inanç 
var. Gerçekten dönüşüme inanmak var. Benim gördüğüm en önemli fark bu. Kararlılıkla bu işin 
üstüne gidersek biz bu sektörü değiştiririz, dönüştürürüz. Önümüzdeki 10 yılda biz nasıl dönüşe-
ceğiz? Neye dönüşecek bu piyasa?

YILMAZ ARISOY:
Önümüzdeki 10 sene için bir sürü teknoloji konuşuyoruz: işte yapay zekâ, bulut, robo danış-
manlık. Bunların hepsinin özünde müşterinin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak. O ihtiyacı kim 
en hızlı ve en basit şekilde karşılıyor? Orada Bhaskar Hindistan örneğinden bahsetti. Çok hızlı 
bir değişim yaşamışlar. Biz de bir süre sonra bunu göreceğiz ve belki de daha hızlı göreceğiz. Me-
sela benim evimde Amazon’un Alexa’sından var, Google Home’dan var. Sabahları ben programlı-
yorum. Çok basit bir rutin algosu var. Benim işimi kolaylaştırıyor. İleride nasıl olacak bu? Herkes 
diyecek ki ben aybaşında bana şu kadar para yatıyor. Bununla kartlarımı öde, ev kredisini öde, 
diğer harcamaları yap. Geri kalanla da risk profilime göre benim için şu varlık sınıfına yatır diye 
bir algo yazacak. Bizim bankada 10 milyon müşteri var. 10 milyon tane veri gördüğümüz zaman 
ona uygun ürünlere odaklanabileceğiz. Artık orada müşterinin ihtiyacını daha iyi görüyor olabile-
ceğiz. Teknoloji yavaş yavaş ona gidiyor. Biz daha başındayız. Basit sorular soruyoruz. Müşteriyi 
tanıyoruz ve genel bir öneri yapıyoruz. Bunu çok daha detaylı olduğunu düşünün. Hangi hisseleri 
takip ediyor, hangi ürünleri takip ediyor? Ekranda karşısına onu çıkarmaya çalışıyoruz. Ama ile-
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ride birkaç adım daha öne gideceğiz ve ürünlerle ilgili daha net öneriler yapacağız. Müşterinin 
izniyle başka yerden aldığımız bilgisine göre ihtiyacını bileceğiz ve buna göre öneride bulunacağız. 
Yani her şey müşterinin ihtiyacının en kolay ve hızlı karşılanmasına yönelik. Bunun için de fintek-
lerle beraber çalışıyoruz zaten. Bu çalışmalara devam edeceğiz. Onlarda yaratıcılık var. Büyük 
kuruluşlarda da para, kaynak var. Ortak olacağız ve önümüzdeki 10 sene boyunca böyle bir 
organizma devam edecek.

FIRAT GÜRLER:
Siz de inanıyorsunuz yani bu piyasanın gerçekten genişleyeceğine ve büyüyeceğine. Sizin görüşle-
riniz nedir Burak Bey?

BURAK ARSLANPAY:
Valla ben 10 yıl sonrasını değil, 5 yıl sonrasını anlatmak istiyorum. 5 yıl önce müzik ve film plat-
formları ilk çıkmaya başladığında ben buna niye aylık bir para ödeyim ki diyorduk. O zamanlar da 
fiyatlar da biraz yüksekti. mp3 indiririm ya da bir CD kopyalarım diyorduk. Bir ara torrent uzmanı 
olduk hepimiz. İşte bir müzik ya da film arayan arkadaşımız olduğunda ben bulurum sana bunu 
torrent’ten diyorduk. Hatta bir arkadaşımız 3-4 bin tane kitap indirmişti ve bunu bizimle paylaş-
mıştı. Ama süre ilerledikçe Spotify önce 3 ay bedava üyelik verdi, sonra da bana özel müzikler çı-
kartmaya başladı. Ben bunu her yerde izlemeye başladım. Normal hayatımın rutin süreci içinde o 
dijital deneyimi yaşamaya başladım. İşte arabaya bindiğimde bağlıyorum, istediğim podcast’i yolda 
dinlemeye devam ediyorum. Hoşuma gitmeye başladı ve iki yıldan beri de Spotify ve aynı zamanda 
da başka bir film sitesinin de üyesiyim. Her ay bunlar için para ödüyorum. 5 yıl içinde nereden 
nereye geldik ve şu anda kaset, CD nedir hatırlamıyoruz. Burada şöyle bir analoji de hoşuma gidi-
yor: işte kasetten CD’ye dönmek bir teknolojik dönüşümdü. Ama şimdi artık bir dijital dönüşüme 
gitmemiz lazım. Bu dijital dönüşüm de aynı bu platform örneği gibi finans kurumlarının finteklerle 
beraber müşteriye dokunmasını, riskini anlamasını ve ona göre yatırımlar önermesine sağlayacak 
platformların çıkmasına neden olacak. Bugüne kadar hep yeni hangi ürünler sunabiliriz diye sor-
muştuk. Ama bu sefer ilk kez o dokunmadığımız insanlara nasıl dokunuruzu konuşmaya başladık. 
Bu insanların mevcut ürünleri daha etkin kullanmalarını sağlamamız gerekiyor. Bence 5 sene 
sonra bu dijital deneyim sürecinin içine Türkiye’de de ciddi anlamda girecek. Hem kurumların 
gelirleri artacak hem de çalışan insan sayısı artacak.

FIRAT GÜRLER:
Fatih Bey, sizin kurumunuzun inançlarından bahsetmek istiyorum. Gelecek neyi getirecek?

FATİH YEĞENOĞLU:
Geleceği düşünmeyi seven bir kurumuz. Kuruluşumuzdan beri bu böyle. Hep böyle uzun vade 
için yaptığımız aksiyonlar var. Bizim de inancımız önümüzdeki dönemde ciddi değişimlerin ola-
cağı yönünde. Burada SPK’nın yaklaşımı oldukça olumlu. Sürekli yeni ürün geliştirme konusunda 
önümüzü açan bir yaklaşımlari var. Borsa İstanbul keza aynı şekilde. Cumhurbaşkanlığı Finans 
Ofisi İstanbul Finans Merkezi projesinin ilerlemesi konusunda ciddi aksiyonlar alıyor. Dolayısıyla 
sadece inançların olduğu değil, bazı aksiyonların alındığı bir sürecin içerisindeyiz. Mesela kitle 
fonlaması gibi bir araç geliyor ki bu finteklerin çok ciddi anlamda oyuna girmesine neden olacak. 
Aslında borsanın da biraz yükünü alacak. Önümüzdeki dönemin anahtar konusu ise yapay zekâ 
gibi unsurların devreye girmesi. Burada da belirtilen algo’ların çalışma matematiği de hep aynı şe-
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kilde olacak. Bizim burada fonksiyonumuz muhtemelen API’leri sağlamak olacak. Yurtdışındakine 
benzer bir şekilde bizim API açtığımız, belki fix engine vs. yaratarak biraz daha işletici olduğumuz 
bir konuma doğru çekileceğiz. Ama bu bizim gelir kaybımız olacağı anlamına gelmiyor. Burada 
önemli olan şey, bu tip değişik finteklerin devreye girip genişleme yaratmaları. Bizden niye Face-
book çıkmıyor? Niye bu tip sosyal sistemler çıkmıyor? SPK’yı da zorlamak isteyeceğimiz nokta-
lardan bir tanesi social trading’in biraz daha önünün açılması. Altyapısının doğru kurgulandığı ve 
kişilerin kendi görüşlerini birbirine yaygınlaştırarak daha fazla fikir üretebildiği ortamların yara-
tılması. Dolayısıyla burada gelecek büyük olasılıkla API’ların açılmasıyla hız kazanacaktır. Fintek 
şirketlerinin önü böylelikle açılacaktır. Social trading gibi etkileşimin daha yoğun olduğu yerlerin 
düzenlemelerle önünün açılması daha büyük bir katılımı sağlayacaktır. Yine sektörün geneli için 
benim çok kritik gördüğüm emeklilik gibi hususlarda fikir veren bağımsız finansal danışman-
lar. Yurtdışında kurumlar aslında doğrudan bireylere gitmezler. O ara katman doğru bir şekilde 
regüle edilmiştir. Ara bir katmanın oluşması da büyük olasılıkla büyümeyi hızlandıracaktır.

FIRAT GÜRLER:
Teknoloji deyince aklımıza işte yapay zekâ, algoritmalar geliyor. Teknoloji eskiden çiviyi çakan çe-
kiç anlamında kullanılıyormuş. Yani aslında basit işler için teknolojiyi kullanmak da mantıklı. Yani 
müşteriye dokunalım ama nasıl dokunalımın çözümünü bulmak için teknolojiyi kullansak belki 
çok daha iyi olacak. Mesela bugün ünlü bir alışveriş mağazasının önünde anket yapalım: O ma-
ğazanın hissesinin borsaya kote olduğunu 100 kişiye sorsanız 10’u belki bilir belki bilmez. Yine 
çıkalım sokağa: 100 kişiye diyelim ki bana 10 tane hisse say. Bunların sembolleriyle birlikte say, 
hiç kimse bilmez. Ama bir logoyu bir anda gösterseniz milyonlarca kişi bilir. Yani biz o zaman 
logolarla hisseleri göstermek için API yapsak çok faydalı olur. Bunlar zaten mevcut durumda var. 
Çünkü yurtdışı böyle bakıyor. İşi basitleştirmek üzerine bakıyor. O API’yi tek tek kaydettirmiyor. 
İşte o çekiçle çiviyi çakmaya bakıyor aslında. Biz de algo’ları, stratejileri herkesin kullanabileceği 
bir hale getirsek bence o rakamlara biz de ulaşırız. Zaten nüfusumuz çok yüksek. Bhaskar, sence 
Türkiye piyasası nasıl ilerler? 10 sene sonra buraya geldiğinde Türkiye’de sence ne bulursun?

BHASKAR PRABHAKARA:
Gelecek korkutucu ama aynı zamanda çok heyecan verici. Azınlık Raporu isimli filmi acaba hatır-
lıyor musunuz? İnsanlar oradaki teknolojinin yarısının ticari olarak uygulanabilir olduğunu fark 
etmiyorlar. Sadece Türkiye’de değil. Simdi her şey kitlesel olarak kişiselleşecek. Ve sonra bi-
reysel olarak özelleştirilecek. Eskiden tek bir CD olarak gelen müziğiniz vardı. Sadece 100.000 
CD üretiyordunuz. Bugün gidip zevkime göre bir çalma listesi satın alabilirim. Aynı şey finansal 
hizmetlerde de olacak. Sigorta politikasını kendime göre özelleştirebiliyorum. Yatırımlarım da 
benzer şekilde olmalı. Benim için doğru olan aynı risk profilinde olmasına rağmen bir sonraki 
kişi için doğru olmayacak. Artık aynı ürün herkese sunulmayacak. Yani artık herkes farklı bir ürün 
satın alıyor çünkü ihtiyaçlarına göre özelleştiriliyor. Satın alma ve satma bicimi ile tüm bu süreç 
boyunca etkileşim şekliniz çok mekanik hale geldi. Bir kullanıcı arayüzü yolculuğunda bile ekran-
da 1-2-3-4-5 soru var. Fakat bu süreçteki duygu nerede? Belki ileride telefona bakıp cevaplarken 
yüz tanıma yeteneği ile duygularımı ölçebileceksiniz. Otomatik olarak tüm yolculuk boyunca “size 
portföy vermeden önce portföyün ne anlama geldiğini açıklayayım” diyen bir pop-up olmalı. Bu da 
kitlesel kişiselleştirme dediğimiz şeye örnek. Ama duyguya göre daha fazla ayarlanacaktır. Çünkü 
tüm otomasyon, dönüşüm, verimlilik sürecinde duygular kayboluyor. Bir diğer konu da teknoloji 
firmaları. İnsanlar büyük teknoloji firmaları hakkında endişeli. Bunlar finansal kurumlar haline 
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geliyor. Bugün Hong Kong, Malezya ve Singapur’da piyasaya sürülmekte olan lisanslarda en büyük 
paylar teknoloji şirketlerine ait. Onlar banka değil ama etkili bir şekilde gelecekler. Uzun zaman-
dır burada olan bankaların ve diğer finansal kurumların muazzam bir avantajı olduğuna inanıyo-
rum. Çünkü güven kazanmak kolay değildir. Bu markaların muazzam bir güveni var.
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SİNAN OYMACI:
2017 senesinde 15 yaş altında dünyada 6 milyon 300 bin çocuk hayatını kaybetti. Bunların 5 
milyon 400 bini 5 yaşın altındaydı. Bu demektir ki dünyada her gün yaklaşık 15 bin çocuk ve 
bunların yüzde 4,6’sı 15 yaşına ulaşmadan hayatını kaybediyor. Yani dünyada 5 saniyede bir 
çocuk hayatını kaybediyor. Afrika’da 10 çocuktan biri, 5 yaşına gelmeden ölüyor. Avrupa ve 
Doğu Asya’da ise 250 çocuktan biri hayatını kaybediyor. 

Gelişmiş bir ülkede bir kişinin bir ayda yaptığı harcamayı, gelişmemiş ülkedeki bir kişinin yap-
ma süresi 7 yıla denk geliyor. 2030 senesinde dünyada 500 milyon kişi aşırı fakirlik sınırına 
gelecek. Aşırı fakirlik sınıfı, Dünya Bankası rakamına göre günlük geliri 1,90 Amerikan Doları 
veya 11 TL’nin altında olması demek. Biraz da bizim ülkemizden bahsetmek istiyorum. 65 yaş 
üstü nüfus oranı yüzde 7’nin üstünde olan ülkeler, yaşlı ülke olarak adlandırılıyorlar. Bu bilim 
adamlarının kabul ettiği bir gerçek. Şu anda ülkemizde 65 yaş üzeri nüfus oranı yüzde 8,8. Do-
layısıyla yaşlı bir ülkeyiz ve yaşlanmaya devam ediyoruz. 0-14 yaş grubun toplam nüfusa oranı 
yüzde 15,6, 15-64 yaş ise yüzde 75,6, 65 yaş üstü nüfusumuz ise 2023’te yüzde 10’u, 2060’ta 
yüzde 20’yi aşacak. 

Ülkemizde genç işsizlik konuşulurken, diğer taraftan yaşlı işsizlik rakamları da yükseliyor. 15-24 
yaş genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 27,4. Eğitim ve istihdamda yer almayanlarının oranı yüz-
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de 30. Yani gençlerin yüzde 30’u hiçbir şey yapmıyor, sadece vakit geçiriyorlar. 35 yaş üstü nüfu-
sun üçte biri, 65 yaş üstü nüfusun dörtte üçü emeklilerden oluşuyor ve emeklilerin yüzde 71’i 
çalışmayı tamamen bırakmış durumda. Amerika’daki bir uzman 75 yaş üzeri yaşamanın insan 
hayatına bir şey katmadığını, bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. 1972 senesinde bir 
grup toplanarak dünya nüfusuyla ilgili 40 senelik bir projeksiyon hazırlayıp yayınladılar. 40 sene 
sonra bu raporu 2012’de güncelleyerek 2052 adıyla tekrar yayınladılar. Buna göre 2052 senesinde 
dünya nüfusunun en fazla 8 milyar 100 milyon olacağını öngörüyorlar ve bu rakamı geçmemesi 
için neler olacağını da tartışıyorlar. Dünyadaki kaynakların sürdürülebilir olması için neler plan-
ladıklarını hep beraber göreceğiz. Amerika’da Washington eyaleti, insanların öldükten sonra 
gömülme, yakılma isteğinin yanında isterlerse gübre olabilmelerine olanak sağlayacak yasayı 
kabul etti. Yasa 2020’den itibaren geçerli olacak. Artık öldüğünüzde gömülme ve yakmanın ya-
nında gübre olarak değerlendirilme imkânı da bulabileceksiniz. Bunun değerlendirmesi ciddi 
konuşuluyor. 

2030 senesinde Türkiye dünyanın 5. büyük ekonomisi olacak. Bu pek çok yurtdışı kaynakta böyle 
geçiyor.  Bu rakamların tamamını Dünya Bankası raporlarından, Dünya Ekonomi Forumu’ndan ve 
TÜİK, Our World in data çalışmalarından derledim.

PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ:
Öncelikle toplum 5.0 ya da endüstri 4.0, bu kelimeleri çokça duyuyoruz. 4.0, 5.0, 6.0, bunlar kav-
ramsal olarak geçiyor ama altları ne kadar doludur veya biz bunu ne kadar dolduruyoruz konusu 
hakikaten biraz farklı bir bakış açısı gerektiriyor. 

Benim için üst bir başlık var, o da dijital, dijital dönüşüm ve dijital teknolojiler. Sadece bu alt 
başlık farklı yerlere odak tutuyor. Endüstri 4.0 imalat, endüstri, yeni işletmeler tarafına dijital tek-
nolojilerin etkilerini odaklayarak anlatmaya çalışırken; toplum 5.0, aynı teknolojileri doğrudan 
insana yönlendirip insan tarafına bakmaya çalışıyor. Endüstri 4.0 kendine bir fazlandırılmış bir 
kurgu çiziyor. 

18. yüzyıl su ve buhar gücüyle başlıyor, ikinci dönem seri üretimle devam ediyor, sonrasında elekt-
ronik ve en sonunda siber fiziksel dediğimiz dördüncü dönemle başlıyor. Yani fizikselle dijitalin 
birleştiği ve alt taraftaki o tetikleyici teknolojilerle bütünleşen bir dünya yaratıyor. İşte kritik olan 
aslında bu teknolojiler çünkü bu dönemi ister işletmeler için konuşalım ister insan hayatını şe-
killendiren sistemler için konuşalım, bu teknolojiler hep ön plana çıkıyor. Bunlar da nedir dersek 
çokça duyduğumuz IOT, büyük veri, veri analitiği, yapay zekâ, sanallaştırma, sanallaştırma tek-
nolojileri, robotik, vs. birçok teknoloji komponenti.

Toplum 5.0 Japonların ve Almanların biraz ön plana çıkardığı bir taraf. Japonların insan tarafı, 
bu işin ilerleyen kurguyu takip ettiğini, avcı toplumdan tarım toplumuna, sonrasında endüstriden 
bilgi toplumuna, en sonda da süper smart dedikleri akıllı toplam tarafına doğru evrildiğini gözler 
önüne seriyor. Japonya iki farklı konuyu ön plana çıkarmış. Bir tanesi yaşlanma, bir tanesi de 
işgücündeki azalma. Japonların tarafından baktığınız zaman kendilerine bazı teknoloji konu baş-
lıkları seçmişler. Biraz önce saydığım teknolojilerin biraz daha insanı etkileyen sistemler üzerin-
de ne tür etkileri var, ön plana çıkarmışlar.
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Bunlardan bir tanesi sağlık, özellikle IOT temelli bağlantılı ürünler vasıtasıyla verilerin paylaşı-
mı hızlı ve kolay işlenebilmesi dolayısıyla sağlık teknolojilerinde yaşanacak gelişmelerin birçok 
negatif noktanın iyileşmesinde önayak olacağını ön plana çıkarmışlar. Bu teknolojilerin çok daha 
hızlı bir şekilde sağlık sistemine entegre edilmesiyle ilgili çalışmalara yol gösterici oluyor. Hemen 
arkasından ulaşım, yani mobilite dedikleri başlığı ön plana çıkartıyor. Mobilite dediğiniz zaman in-
sanın belirli noktadan başka noktalara ulaşımının çok daha hızlı ve kolay gerçekleşmesi özellikle 
son dönemlerin kurgusu olan otonom araçların daha hızlı hayata geçmesini ön plana çıkartıyor. 
Hemen arkasından fintech dediğimiz finansal sistemlerin çok daha kolay ulaşılabilir olması, 
insanlar tarafından kullanılabilir olması, nakitsiz yönetim sistemlerinin çok daha ön plana çı-
kartıldığı bir teknolojiyi öne sürüyor.

Tüm bunlarla beraber toplanan verilerle altyapı teknolojilerinin bu sistemleri özellikle ulaş-
tırma, lojistik, taşıma ve diğer tüm sistemler için sağlanacak altyapılarının gelişmesine önayak 
oluyor. Konu farklı açılardan değerlendirilebilir. Endüstri 4.0 ‘ı işletmeler için baktığınız zaman, 
verimliliği arttırmak için, ürün ve süreç bazında nasıl yararlanabiliriz, ya da yeni ürünler geliştirip 
yeni gelirleri nasıl yaratabiliriz başlıkları ön plana çıkıyor. Toplum tarafına baktığımız zaman ise 
insan hayatını nasıl daha iyi ve daha rahat hale getirebiliriz konusu ön plana çıkıyor. Bunun bera-
berinde, dijital dönüşüm teknolojilerinin insan hayatında özellikle mesleki hayatında nasıl bir etki 
yaratacağıyla ilgili dijital teknolojiler ve yeni meslekler önemli bir rol oynuyor. Hatta bizim kendi 
meslek gruplarımızda nasıl dönüşüme sebebiyet verecek ve gelecekte ne tür ihtiyaçlar doğacak ki 
biz arkadaşlarımızı bunlara hazır bir şekilde mezun edelim ya da mezun olmuş çalışma hayatında 
yer alan kişiler bu hayatlara ya da yeni dönüşen bu teknolojilere kendini adapte edebilsin konusun-
da yapabileceklerimizi düşünüyoruz.

OECD raporlarına baktığınız zaman otomasyon teknolojileriyle beraber gelen kısa vadede yüz-
de 14’lük meslek grupları arasında doğrudan bir yok olma etkisi beklenirken, yaklaşık yüzde 
35-40 arasında da majör değişiklikler bekleniyor. Yani bu demektir ki aslında farklı meslek 
grupları, mühendislik grupları altında yapılan mesleklerin neredeyse beşte birlik kısmı orta-
dan kalkıyor. Yeni iş yapış şekillerine uyum sağlama gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu bağlamda 
baktığımız zaman gerek şirketler açısından gerek üniversite ve eğitim birimleri açısından, bu tek-
nolojilerin hem doğru şekilde kullanılması hem de bu yeni sistemlerin yaratılmasında, insanların 
eğitilmesinde bu alanlara odaklanılması gerekliliğine inanıyorum. Yani Japonya’da yaşanan yaş-
lanma ve işgücünün azalması problemi benim açımdan bakıldığında Türkiye’de çok daha farklı 
bir bazda değerlendirilecek. Çünkü Türkiye’deki genç toplumun ve şu an mevcutta yaşayan ve 
çalışan toplumun, yaşayacağı sosyal etki bu dönüşüme nasıl ayak uydurabileceğine bağlı. Kendim 
elimden geldiği şekilde bu yeni teknolojilerin ve sistemlerin kurulması ve bu sistemlerin yeni iş-
letmelere ve iş dünyasına en azından entegre olmasında rol alabilecek kişilerin yetiştirilmesi adı-
na programlarımızın dizayn edilmesinde özellikle çalışmalar yapıyorum. Bu değişim ve dönüşüm 
farkındalığının da aslında hem mezun olmaya yakın arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerden hem 
de açtığımız veri mühendisliği, iş analitiği gibi yeni programlardan çok sayıda başvurunun bizim ta-
rafımızda yapılması nedeniyle özellikle beş yıllık, hatta on yıllık iş deneyimine sahip arkadaşların 
tedirginlik içinde bu değişim ve dönüşüme nasıl ayak uydurmaları gerektiğiyle ilgili bir çaba sarf 
ettiklerini fark ediyorum. Bu açıdan benim için toplum 5.0, dijital dönüşüm başlığı altında insa-
na ve topluma çevrilen ışık olabilir. Türkiye açısından baktığımda benim için insan hayatında, 
çalışan kesim açısından baktığımda da meslek hayatında yeni bir düzene ve yeni bir sisteme 
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adapte olmaya çalışabilme etkisidir. Benim açımdan toplum 5.0 belki en önemli anlamda bu 
tarafı arz ediyor diyebilirim.

PROF. DR. B. AYKUT ARIKAN:
Endüstri 4.0, toplum 5.0, yeni sanayi devrimi, kavramlar havada uçuşuyor. Hatta bileşenlerin ken-
disi endüstri 4.0’ın yerini alıyor. IOT, yapay zekâ, vs. bir arada olunca hepsi endüstri 4.0’da ortaya 
çıkmış gibi algılanıyor. Hayır, işin çok ciddi sosyolojik, endüstriyel ve teknoloji boyutu var. Tek ba-
şına bu bileşenler endüstri 4.0’ı açıklamaya yetmiyor. Toplum 5.0’a gelince, aslında toplum 5.0 
bir toplumsal yapı. Bu toplumsal yapı iki şeyin bileşkesinde yatıyor, makinenin ürettiği veri, 
insanın ürettiği davranış verisi. Bu ikisinin, özellikle de yapay zekânın gelişen imkanlarıyla har-
manlandığı, daha rasyonel, daha efektif bir toplumsal yapı haline geliyor. 

İkincisi, tarihsel boyutuna bakacak olursak aslında bu işlerin hepsi sosyopolitik inisiyatiflerden 
oluşuyor. Şöyle ki, endüstri örneğin 4.0, bunun şu andaki adı DE. Digital diye geçiyor, 2030 he-
deflenmiş durumda. Kökenin de Fraunhofer enstitüsünün yazdığı birkaç tane endüstri 4.0’ın 
temeli olan rapor var. 80’lerde Avrupa’dan önce hepimiz hava atıyorduk, bizdeki telefon santral-
leri Avrupa’da yoktu, hakikaten çok ileriydi. Dijital santrallerle donatmışlardı. Niyedir bilinmez 
ama yapmışlardı. Sonra Avrupa açığı fena halde kapattı ve dijitalleşme o zaman bile çok önemli 
rasyonel bir hedefti. Şu anda bunun sebebini anlıyoruz. Sosyopolitik bir inisiyatif özellikle Asya 
Pasifik’teki ucuz ve çok işgücüne karşı makineye dayanan bir üretim tarzı burada benimsenmek 
isteniyor. Sonuçları da gayet güzel alındı. Yaşlanan nüfus yerine makinalarla üretim ön planda. Şu-
bat 2010’du yanılmıyorsam Wired dergisinde Chris Anderson yeni endüstri devrimi diye kocaman 
bir kapak yaptı. O dönemde kıyametler kopmuştu. Mikro enjeksiyon tezgâhları daha üç boyutlu 
yazıcılar falan konuşulmuyordu, mikro CNC tezgâhları falan masaüstünde bir üretimdi. Bunun 
sebebi, çok basit, yavaş yavaş üretimden çekilen Amerikan orta sınıfı ki Amerika’yı ayakta tutan 
olgudur, yeniden üretimin içine sokarak, katma değerli bir üretimle ortaya olmadık işler çıkart-
maktı. Drone’ler olarak görmeye başladık.

Chris Anderson kitabını da yazdı, maker sanıyorum, Türkçeye de çevrildi. Şu anda Chris Ander-
son drone üreten bir şirketin sahibi durumda. Bu maker hareketi konusu da enteresandır. Bir 
bakanlık birkaç sene evvel benden bir araştırma istedi. Bunların networkleri olduğunu fark ettim. 
Bayağı bir araştırdım ve networklerin arkasında da en büyük destekçi Pentagon çıktı. Bu maker 
hareketiyle Making America Great Again arasındaki make bağlantısına özellikle dikkatinizi çek-
mek istiyorum. Türkiye’de de var mı böyle bir inisiyatif diye baktığımızda evet var, yeni açıklandı 
ve çok beğendiğim bir rapor olarak 2023 raporu olarak çıktı. Çok ayrıntısına girmeyeceğim 
ama 6 tane önemli hedef işaret edilmiş burada. İş birliği, rasyonel hedeflerin ortaya konma-
sı, rekabetçi stratejilerin ortaya konması, çevik politikalar ve taktiklerin uygulanması, beşerî 
sermayeye önem verilmesi ve küresel rekabet. Peki, işin kökeninde ne var, aslına bakarsanız, 
Türkiye’de çokça tartışılan bir rapor var. Global Trends 2030 raporu. Politik yönüyle çok tartışıldı, 
Birincisi Asya Pasifik etkisi. Asya Pasifik’teki özellikle genç nüfusun ve çok nüfusun etkisi. Yani 
aslında burada biraz güç kaymasından bahsedildi. Ciddi şekilde bunu bugünkü küresel anlamdaki 
siyasal olaylarda görebiliyoruz. İkincisi özellikle dünya genelinde ve batıda yaşlanan bir nüfus var. 
Üçüncüsü ve benim çok önemsediğim Türkiye’de bunun karşılıklarını görmeye başladık, küresel-
leşen bir orta sınıftan bahsetmeye başladılar. Türkiye’de biz yıllar yılı klasik burjuvazi, işçi sınıfı, 
aristokratlar vs. diye incelemeye çalıştık ama benim kökenim iletişim bilimleri olduğu için iletişim 
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bilimlerinde bu şema çöktü. Çünkü 80’lere kadar Türkiye’de doğru dürüst sınıflaşma yoktu, yani 
sosyal teori olarak eleştirel kuramda neyi ortaya koyacağız diye baktığımızda, Turkish Political 
Elite diye Frederick Fray’in 60’lardan kalan bir teorisini buldum. Türkiye’nin sınıfsız bir toplumdan 
geldiğini uzun uzun anlatıyor. Türkiye’deki bu özellikle demografik değişim ve 1950’lerden sonra, 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında aslında toplumu biçimlendiriyor. Demokrasi bir şekliyle güçleniyor, 
bilim yavaş da olsa ilerliyor, teknoloji artıyor. İthal teknolojinin çok fazla olmasından dolayı Türkiye 
yavaş yavaş teknoloji üretir hale de geliyor. Ve tabi ki burada bu genç nüfusun ekonomik anlamda 
da bir sürükleyici etkisi var. Günün sonunda genç nüfus dediğiniz zaman yeni ev, yeni araba, yeni 
mobilya yeni beyaz eşya her şeyin yenisi demek, dolayısıyla imalatı ayakta tutan şey de tam olarak 
bu. Türkiye’de hâlâ X artı Y kuşağı yüzde 50’nin, genel anlamdaki işsizlikte yüzde 10’un üze-
rinde.

BURAK AYDIN:
Toplum 5.0 kavramı sanayi 4.0 ile geliyor. Özellikle toplum 5.0 teknolojinin evrildiği nokta olma 
sebebiyle çok önemli. İnsanı merkeze alan, insan hayatını doğrudan etkileyen, insan yaşam tar-
zını etkileyen bir yere yeni geldi. O yüzden de önümüzdeki 10 sene içerisinde, 20 sene içerisinde 
nasıl bir hayat yaşayacağımızı, nelere dikkat edeceğimizi, etik tartışmaların nasıl şekilleneceğini, 
kontrol mekanizmalarının nerede olacağını tartışmamız lazım. Bu da aslında toplum 5.0 tartış-
masının alt başlıkları olarak giriyor. Teknoloji açısından bakacak olursak, toplum 5.0 sanayi 4.0’ın 
içerisindeki siber fiziksel dünyanın iç içe geçmesiyle tartışmaya açılan başlık ve odağında insan 
var. En basit tabiriyle toplum 5.0 nedir, toplum için teknolojidir. Bu benim çokça konuşmalarda 
eleştirdiğim edebiyat için edebiyat, sanat için sanat, teknoloji için teknolojiden bizi uzaklaştıran bir 
başlık. Çünkü teknolojinin özünde aslında insana hizmet etmek var. Dolayısıyla insana hizmet 
etmek amaç, teknoloji araç iken, teknoloji amaç mı yoksa araç mı biz bunu çok karıştırmaya 
başladık. Bu durum aslında biraz ürkütücü olabilir çünkü insanların yerini robot mu alacak, 
robotlar çalışacaksa, insanlar ne yapacak, insanlar çalışmazsa toplum içerisindeki sosyolojik 
dengeler, psikolojik dengeler nasıl değişecek, dolayısıyla yapay zekâ bir gün gelip bizi yiyecek 
mi gibi böyle farklı farklı tartışmalara da doğru eviriliyor. O yüzden de teknolojiye ürkütücü bo-
yuttan bakmıyor olmak lazım. En nihayetinde teknolojiyi ortaya çıkarmamızın sebebi, bizlere 
fayda sağlayacak olması. Boston Dynamics’in videosunu seyrettikten sonra insan bir ürperiyor. 

Bir seneki önceki videoyu hatırlayacak olursak arkasında çok kalın enerji data kabloları olan ro-
bottan, bu sene havada takla atan, parende atan, şakalar yapan, şakalara maruz kalan robotlara 
doğru döndü. Aslında işin ürkütücü boyutunun yanında, ampute vatandaşların hayatını kolaylaş-
tıran ve varlık sebebi de bu olan bir teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla sınırları çizersek as-
lında çok da ürkmemizin anlamı yok. Eğer bu sınırları çizmezsek, hayatın içerisine olduğu gibi 
sokarsak, tabi orada hayatımızı negatif etkileyebilir. Şimdi toplum 5.0’ın başlıklarından biri, sağlık 
alanında özellikle Japonya’dan çıktığı için yaşlı nüfusun çoğaldığı alanlar çevre için nasıl kullanı-
labilir gibi tartışılması gereken başlıklar var. Aslında sanayi 4.0’la beraber toplum 5.0’ın hayatımıza 
girmesiyle artık kişiselleştirilmiş, kişiye inmiş, insanı merkeze alan, insanın hayatını kolaylaştıran 
ve birey odaklı bir noktaya geliniyor. Değer yaratmaya çalışmak, aslında Maslow’un ihtiyaçlar hi-
yerarşisinde en yukarıya doğru çıktığımızı anlatıyor.  Değer yaratmak, insanın hayatını, yaşlının 
hayatını, üç evreyi temiz tutuyor olmak çok önemli. Bizim hayatımıza gerçekten bundan sonraki 
50 yıla anlam kazandıracak bir başlık.
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DR. KEREM DÜNDAR:
Biz teknolojiyi geliştirirken insanın eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Toplum 5.0’da insan 
bundan sonraki kısma akıl erdiremeyecek. O yüzden de aklı erdirebilmemiz için bu yeni buldu-
ğumuz teknolojiyle bütünleştirmemiz gerek. Dünya üzerinde 1 milyar aç insan var, 1 milyarı aç, 
1 milyarı susuz. Daha 1 milyar insan açken, bunun ekonomik karşılığının dünyada neye geldiğini 
biliyor musunuz? Amerika’daki kozmetik operasyonlar yapılmamış olsa o bedel insanların hepsi-
nin eşit sağlık hizmetlerine erişmesini sağlayacaktı. İnsanoğlu hayatta bazı bedeller öder. Bizim 
insan olabilmemiz için bilincimizin olması lazım. Hayvandan bizi ayıran şey o, başka hiçbir yeri-
niz sizi hayvandan ayıramaz. Bilinciniz varsa ayrılırsınız. Biz bunun bedelini şizofreni hastalığıyla 
ödüyoruz. Dünyada insan dışında şizofreni olan canlı yok. Geçmişi de geleceği de düşünüp yaratıcı 
olalım istedik. Bunun beyinde yarattığı yan etki şizofreni ortaya çıkardı. Bugün teknoloji istiyoruz, 
şimdi onun bedelini ödemeyelim diye “toplum 5.0” diye bir şey icat edilmiş. Şöyle ki; insanoğlu ilk 
kez hayatına dahil etmeye çalıştığı şeyi tam özümseyemeden, dahil edince ne etki yarattı diye dü-
şünmeye karar vermiş. Yani aslına bakarsanız toplum 5.0’ın tam tanımı bu. Bugün İsveç’te insan-
lara çip taktılar, her yeri onunla açıyorlar, onunla açmasalardı çok mu zor olurdu bilemiyorum. Biz 
anahtarımızı kaybettiğimiz için şuraya çip takalım, onunla açalım diye insanoğlunun sorgusu var. 
Mesela bir rejimdesiniz. Bir tatlıyla karşı karşıya geldiniz ya yemez kaçarsınız ya da görmezlikten 
gelirsiniz. Bugün teknolojiyi görmezden gelme şansımız yok. Biz zaten kucaklamış durumdayız. 
İkincisi, ya da ben bunu yiyeyim bu sefer ara sıra bir kaçamak olur dersin, bu da absürt tüketime 
girer. Maalesef bazı ülkeler teknolojiyi böyle absürt tüketiyor. Esas üçüncüsü, ben bu tatlıyı yiyece-
ğim, sonra da spor yapacağım dersin. Toplum 5.0 diyor ki “biz bu tatlıyı yiyelim, sonra spor yapa-
lım, spor yapacağız söz veriyoruz.” Şimdi buradaki risk de bu. O yüzden diyorlar ki bir dönüşüm, 
toplumsal dönüşümle ilgili bir paket açıklanırken önce insanoğluna bakın, çünkü bu sürecin bir 
sürü handikabı var. 

SİNAN OYMACI:
Toplum 5.0 gelişmekte olan bir kavram, işe daha az bağımlı, teknolojiye daha fazla bağımlı insan-
lar aramızda. Teknoloji gelişiyor, peki toplum 5.0 ne yapmalı? İnsanlar mutlu olabilecekleri, özgür 
oldukları, hayatın tüm fırsatlarına, katılım olanaklarına sahip oldukları bir dünya istiyor. Bunu 
destekleyen bir toplum arıyorlar. Dolayısıyla bunu sağlayabilmemiz gerekiyor. Hepimizin evden 
çalışabileceği, harika çocuk bakımı, iyi sağlık hizmetleri, kamu hizmetleri alabileceği bir ortam 
olmalı. Bunların hepsi de bizim ulaşabileceğimiz bir yerde bulunmalı ve insanlara yeni beceriler 
öğrenebilecekleri fırsatlar tanınmalı. 

PROF. DR. B. AYKUT ARIKAN:
Ben biraz geleceğe bakmak istiyorum. Özellikle de teknoloji nereye gidecek, hangi yetkinliklere 
ihtiyacımız olacak ve hangi meslekler çok popüler olacak. Süper cep bilgisayarları bugünkü cep 
telefonlarımızın ilerlemiş hali. Nesnelerin interneti vs. akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı ulaşım 
sistemleri, büyük veri, yapay zekâ, beyaz yakalı işlerinin değişimi, sanal para, robotik, ima-
lat ve servisler, üretim ve servisler, paylaşım ekonomisi giderek önem kazanacak. Üç boyutlu 
üretim, üç boyutlu sağlık, üç boyutlu ürünler gibi tasarlanmış varlıklar, insanların uzantıları olan 
yapay organlar gibi nöroteknolojik inanılmaz şeyler geliyor. Peki hangi yetkinliklere ihtiyacımız 
var. Analitik düşünme ve inovasyon. İşletmenin de sosyal bilimlerin de iletişimin de temelinde 
olması gereken analitik düşünme ve inovasyonu bizlerin anlatması gerekiyor. Şu sıralar kritik 
düşünme, analiz, aktif öğrenme ve öğrenme deneyimi tasarımından bahsedilmeye başlandı. 
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Bunun yanı sıra yaratıcılık, orijinallik, girişimcilik, detaycılık, güvenilirlik ve duygusal sosyal 
zekâ inanılmaz önemli hale geldi. Nedensellik ve buna bağlı olarak problem çözme ve kav-
rayış, problem bazlı nedensel düşünme, liderlik ve sosyal etki bugünün dünyasında en fazla 
ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri. Son olarak da koordinasyon ve zaman yönetimi. Ben buna 
3-4 şey eklemek istiyorum, algoritma geliştirme ve yönetme. Sadece mühendislikte değil her 
bölümde, sosyal bilimlerde de algoritma geliştirme önemli hale gelmeli. İşin özünde çok da 
öyle teknik bir durum yok, bunu öğretmemiz gerekiyor. Öngörüsel işletim ve bakım büyük veri 
yönetimi, ağ tabanlı tedarik yönetimi, imalat simülasyonu ve yeni maker becerileri gelecekte 
ihtiyacımız olacak yetkinlikler haline gelecek. Robo psikologlardan bahsedilmeye başlandı. Veri 
regülasyonu uzmanı giderek daha da önemli hale geliyor. Bir de yapay zekâ mahremiyet uzmanla-
rından bahsedilmeye başlandı. Günün sonunda yapay zekâ, her yerde olan şey. Yapay zekâyla insan 
etkileşiminde neye bakmamız gerekiyor? Ben insanı aslında kusurlu bir kusursuzluk olarak gö-
rüyorum, hata yapan bir varlıktır ve bu hatalarıyla aslında vardır. Dolayısıyla bu hatalardan aslında 
biz hukuku ürettik, mülkiyet kavramını ürettik. Şimdi yapay zekâda hukuk ve mülkiyeti nereye 
koyacağız, yapay zekânın ürettiği metnin telif hakkı kime ait? İnsana has olan çoğalma içgüdü-
sü bu yapay zekâ, makinelerde kopyalama olarak karşımıza çıktı. İnsanoğlunun ruhun ölmezliği 
felsefesiyle bir ölümsüzlük durumu var. İnsanoğlunun, fiziksel bedeninden bahsetmiyorum. Bu 
ölümsüzlük duygusu, bir tarafta makinelerde sürdürülebilirlik kaygısı olarak karşımıza çıkıyor. 
Sorumluluk, hesap verebilirlik, enerji bağımlılığı. Bir de caydırıcılık faktörü olan Singularity kav-
ramı var. Ray Kurzweil ‘in ortaya attığı insani 2.0 kavramında bütün bu gelişimleri aslında nano 
implantlara bağlıyor. Bilginin transferi ve beyin araştırmaları gelişiyor. Bizim bu uzantılarımız olan 
yapay zekâ ve makinelerle bir doygunluklar silsilesi yaratmamız gerekiyor. Aslında bir anlamıyla 
yeni bir doğal seleksiyon geliyor gelecekte diye düşünüyorum.

BURAK AYDIN:
Bugün ortalama bir insan 12 dakikada bir telefonunu kontrol ediyormuş. Ortalamanın dışında 
yüzde 10’luk kısmı da 4 dakikada bir telefonunu kontrol ediyormuş. Normalde 80 aplikasyon 
indiriliyor, 30 aplikasyon kullanılıyor. Harvard Üniversitesindeki bir araştırma, hafıza yetimizi 
teknoloji köreltirken, kendimizi daha zeki hissediyoruz çıktısını bırakıyor. Sebebi de teknolo-
jiyle her şeye çabuk ulaştığımız için, öğrendiğimizi zannediyormuşuz. Buna teknoloji kandır-
ması (tricking) deniliyormuş. Telefonu ve teknolojiyi çok fazla kullandığımız için, ön selebral 
korteksteki beyin hücrelerinin yavaş yavaş seyreldiğini, gri hücrelerinin yavaş yavaş yetkinli-
ğini kaybettiğini söylüyorlar.  Harvard Üniversitesi’nde yapılan ilginç bir araştırma bulgusun-
da göre internette aradığınızı bulmak, ansiklopedide aradığınızı bulmaktan daha kolay fakat 
internette okuduğunuzu tam olarak anlamanız ansiklopediden okuduğunuz kadar etkili ola-
mıyor.” şeklinde bir şey ortaya atmış. Demek ki biz bu tüketim toplumunda, teknolojiyle beraber 
tüketmeye ve dikkat dağınıklığını hayatımızın bir parçası haline getiriyoruz. Bence toplum 5.0’ın en 
önemli düşündürmesi gereken noktalardan biri bu. Çünkü teknoloji hayatımızda çok yer kapladığı 
zaman, hayatımızdaki insan yaradılışındaki dengeleri bazen bozmaya başlıyor. Bu bozduğu den-
geleri de düşünmek için çok doğru zamandayız. Bütün araştırmalar, yapay zekâ ve teknolojinin 
bir süre daha çarpan etkisiyle yok ettiği işten, daha fazla iş kazandıracağını ama bir süre sonra 
çalışmaya ihtiyaç azalacağı için insanların ortalama haftada 20 saat çalışmasının sosyolojik 
ve psikolojik olarak yeterli olduğunu söylüyor. Düşünmeye ve değer yaratmaya, topluma değer 
katmaya daha fazla vakit ayıracağız. Ama burada teknolojiyi hayatımızda nerede hangi sınırlar 
içerisinde koyacağız, önce kişi olarak, ondan sonra toplum olarak hangi normları hangi değerleri, 
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hangi etik değerleri nasıl oturtacağız konusuyla bitiyor. O yüzden toplum 5.0, insan 5.0 ile müthiş 
önemli, üzerinde konuşulması, düşünülmesi ve belirli bir ilerleme sağlanması gereken bir başlık.

PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ:
Burada konuşulan konular, kısa vadede, orta vadede, uzun vadede beklenen değişimler olarak as-
lında sınıflandırılabilir. Hepsi çok değerli fikirler ama bizim aslında kısa vadedeki değişimlere bi-
raz daha odaklanmamız gerekiyor. Sonuçta birçok farklı teknolojiden bahsediyoruz, ana ve temel 
teknolojiler. Bu temel teknolojilerin özellikle işletmeler ve çalışma sahasını değerlendirdiğimizde, 
bir geçiş sıralaması var. Bunlar hemen hızlı bir şekilde adapte olmuyor. Bu adaptasyon sürecinde 
aslında en hızlı ve en kolay adapte olabilen teknoloji, veri analitiği olarak geçiyor. Veri anali-
tiği dediğimiz kısım, son zamanlarda da hem medyadan hem şirketlerin de geçirdiği değişim-
lerden de izlediğiniz kadarıyla en hızlı iş süreçlerine adapte olan kısım olarak tanımlanabilir. 
Burada bizi neler bekliyor ya da insanları yeni iş dünyası dinamiklerinde neler bekliyor, belki biraz 
onlara da kafa yormak lazım. Çünkü bundan 15-20 sene önce veriyi kullanarak, özellikle yönetsel 
sınıf için karar seviyesinde, stratejik anlamda, taktiksel anlamda, operasyonel anlamda kararlar 
veren yani klasik bir meslek grubundan ziyade aslında yönetici sınıfının da farklılaşacağı, belki de 
gereksinimlerinin çok daha minimal seviyelere ineceği bir dünyadan bahsediyoruz. Bundan 10-15 
sene önce bugün karar destek sistemlerinden bahsederdik. Yani verinin analitiği dediğimiz za-
man ya bir şeyleri tahminlersiniz ya da optimize edersiniz. Bunlar 15-20 senedir aslında üzerinde 
çalışılan konular ama bugüne geldiğimizde işletmelerin analitik tarafına bakıldığında, otomati-
ze edilen sistemlerden bahsediyoruz. Yani artık karar destek aşamasından çıkıp, bir otomasyon 
aracı haline geliyor ve bunu farklı hiyerarşi seviyelerinde operasyon ya da stratejik seviyelerdeki 
yöneticilerin belki vermesi gereken birçok kararın otomatik olarak veri analitikleri üzerinden ger-
çekleştiği bir dünya bizi bekliyor. 

PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ:
Bizim kısa vadedeki beklentilerimiz aslında biraz daha ön planda. Teknolojiye odaklanmamız ve 
bunu yakın zamanda iş dünyasında ve burada çalışan kesimler üzerinde nasıl bir etki yaratacağını 
düşünmemiz gerekiyor.

DR. KEREM DÜNDAR:
Ben çok kısa sürede birinizi mutlu edebilirim ama hepinizi mutlu etmem çok zor. Hepinizi de aynı 
şekilde mutlu etmeye çalışmak için uğraşıp duruyoruz. Toplulukların paylaşılmış psikozları var. 
Mesela işsiz kalacağız biz, benim sigortam ne olacak? Teknolojide cidden dert edindiğimiz şeylere 
bakar mısınız? Bizim eskiden işimiz mi vardı? İnsanlık tarihini bilse insanlar çok rahat edecekler. 
İnsan dediğiniz şey, bin sene öncesine kadar sadece gününü yemek arayarak geçiren, bulursa 
yaşayan, bulmazsa yaşamayan bir canlıydı. Bugün geldiğimiz noktada daha entelektüel dertleri-
mizin olması lazım. Yani biz bu işlerin hepsini makinelere devredince ne yapacağız? Aslında baktı-
ğınızda bu mega idea söylediğim gibi 40 saat çalışmayalım, 20 saat çalışalım. Ama birileri diyor ki 
biz bu 20 saatin kalanında ne yapacağız? O ne yapacağını bilmeyen insanın problemi var gerçekten. 
İnsanı biraz daha akıllı bir canlı yapalım, bunun için çipe falan da gerek yok. İnsan kendi kararını 
kendi alamayınca tecrübe gelişmiyor. 12 bin yıl önce Göbeklitepe’de doğan çocukla, bugün Maslak 
Acıbadem’de doğan çocuk arasında bir fark yok. Bunlar genetik olarak da aynı canlı.  Fatura farkı 
var. Ve nihayetinde insanoğlu bugünlere gelmek için çok fatura ödedi. Bundan sonraki kısmını da 
tabi ki insanca yaşayabilmek adına herkesin bir dönüp kendine bakması lazım. İnsan 5.0 termi-
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noloji uysun diye çok güzel söyleniyor. İnsan çok değişen bir canlı değil. İnsanın temel gayesi aynı. 
Teknoloji ne yaparsa yapsın değişimlere ayak uydurabilmek için bir taraftan yaratıcı olun, esnek 
olun, birlikte huzur içerisinde yaşamanın yollarını arayın. Yeter ki insan olsun. 

SİNAN OYMACI:
Teknolojinin insan için kullanılacağı bir çağa girmekten söz ediyoruz ve buna hazır olmamız gerek-
tiğini konuşuyoruz. Yeni yetkinliklerin, verinin değerlendirilmesi ve insan hayatı için faydalı işlerde 
kullanılması gerektiğinden söz ediyoruz. Bundan sonraki süreç hep beraber bunu aramakla geçe-
cek diye düşünüyorum. 



sermayepiyasalarikongresi.org.tr380

PROF. DR. ÜMİT GÜRÜN:
Herkese merhaba, çok teşekkürler panele geldiğiniz için. Bugün cevabını arayacağımız soruların 
aslında cevabı yok. Eğer bir cevap bekliyorsanız, finansal piyasanın büyüklüğü ne kadar olmalı, 
yüzde 3, yüzde 5, öyle bir sayı vermeyeceğiz. Daha çok akademik açıdan bu konular konuşuldu-
ğunda ne gibi faktörler bu konularla ilgili gösterilmiş olan çalışmalarda en öne çıkan faktörler 
nelerdir, onları biraz anlatacağız. 

Ben konuya biraz sarı ineğin hikayesi olarak bir başlamak istedim. Vedat Beye soruyu vermeden 
önce bu bildiğiniz sarı inek değil bu arada, Bekir Coşkun’un bir sarı inek hikayesi var, bu başka bir 
sarı inek. 

Vakti zamanında çobanlar inekleri pazara getirip satarmış. Bir gün panayırda ineğin ağırlığını tah-
min et isimli bir yarışma yapılmaya başlamış. Bir bakmışlar ki ineklerin tahminlerin ortalamasını 
almışlar, bir de ineği tartıya çıkarmışlar. Ortalama tahmin edilen miktarla ineğin ağırlığı yaklaşık 
olarak aynı gelmeye başlamış. Günlerden bir gün tartı bozulmuş, demişler ki tartıyı tamir etmek 
yerine herkesi bir araya getirelim ve herkesten bir tahmin alalım, bu tahmini kullanalım. Tartıyı 
tamir etmek için para harcamamıza gerek yok.

PANEL 27: FİNANSAL SİSTEM İLE İLGİLİ YANLIŞ GİDEN 
NE? NE YAPILABİLİR?
20 Kasım 2019
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Günlerden bir gün, bu ağırlık piyasasını tahmin etme, ağırlıkla ilgili bir tahmin piyasası oluşma-
ya başlamış. Bunun ötesine geçmiş insanlar, demişler ki ağırlığı tahmin etmek yerine ben gide-
yim çobandan bir bilgi almaya çalışayım, biraz daha ön plana geçmeye çalışayım çünkü böyle bir 
piyasa var ve bunu gören bazıları piyasadan çıkmaya başlamış. Çünkü herkes çobanla konuşma-
maya başlamış, demiş ki ben bu piyasada bulunmak yerine çıkayım. Bu sebepten dolayı piyasada 
bulunan insanların sayısı azalmaya başlamış. 

Kanun koyucu devreye girmiş, demiş ki bana her ay üç ayda bir bu inek ne yer, ne içer, bununla 
ilgili bir bilgi ver demiş. 

Daha sonra genel kabul görmüş ineğin ağırlığının prensipleri belirlenmiş, bu General Accepted 
Accounting Principles (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) dediğimiz. Uluslararası tahmin-
ciler ortaya çıkmayla başmış. International Financial Reporting Standarts (Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları) ortaya çıkmış, uluslararası olarak net ağırlığın tahminini nasıl yaparız, 
bunun hakkında biraz böyle yorumlar ortaya çıkmaya başlamış. Profesyonel analistler çıkmış, 
bunlara CFA verilmiş, bu analistler çobanlarla öğle yemeğine gitmeye başlamışlar, biraz bilgi al-
maya çalışmışlar, ne kadar protein bu hayvan, onlar hakkında bilgi almaya başlamışlar. 

En sonunda bazı katılımcılar ineğin ne yediğini bırakıp, direk olarak ineğin ağırlığının tahmininin ne 
olacağı üzerine tahmin yapmaya çalışmış. Yani başkalarının tahmini üzerine fikirler oluşturmaya 
başlamışlar. Çoban bu tahminlere bakıp biraz elinde bir şeyler olduğunu zannetmiş, yani ben ge-
reğinden fazla zenginim zannetmeye başlamış ve harcamalarını gitgide arttırmış. Daha çok borç 
almış. Bazen çok az katılımcı olduğu zaman demişler ki biz bunun tahminini yapamıyoruz, bari 
hocalara soralım. Böylece hocalar matematik formülleri geliştirmeye başlamışlar. Bunu yapmak 
için de ne çobana gerek varmış ne de böyle ineği görmeye gerek varmış. Bizim biraz yaptığımız şey. 
Arada birisi demiş ki ya işte bu tartıyı biraz tamir etsek, belki bu daha iyi gösterir ama demişler 
ki işte bu kadar akıllı insan bunun üstünde fikir oluşturmaya çalışıyor, ne gerek var demişler yine. 
Burada sarı inek reel sektör ve bu arada kimse ineği beslemediği için inek ölmüş. Şimdi bugün 
burada konuşacağımız aslında suçlu kim, suçlu çoban mı, yatırımcılar mı, bu oyunu neden diye 
hiç sorgulamadan düzenleyen kurumlar mı, yoksa sarı inek mi? Şimdi Vedat Hocam size buradan 
vereyim ben, devamını siz getirin. 

PROF. DR. VEDAT AKGİRAY:
Sarı inek masum herhalde ama öldü gitti. Benim sunuma geçebilirsek lütfen. Ben Ümit Hocanın 
hikâye gibi tarif ettiği aslında finansın gelişimi, finans kendi kendine oynanan devasa bir oyun ha-
line geldi. Ben hızlı hızlı birtakım rakamlar vererek dünyada global pazarlarda finans sistemi ne 
halde, onu size bir göstermek istiyorum izninizle. Finans Dünyasının Hal-i Pürmelali diye bir baş-
lık attım, eski Türkçe, Arapça Farsça karışık. Finans dünyasının üzülecek acınacak hali anlamına 
geliyor biraz da.

Şimdi aslında tarihte çok eskiye gidersek, sanayi devriminden bu yana “kapitalizm” diye adlan-
dırılan fakat daha masum deyimle serbest piyasa modeli çalıştı. Komünizm çalışmadı, başa-
rısızlıkla bitti, Özellikle 1980’lerden sonra bayağı bir refah artışı oldu dünyada, fakat sonuçta 
birtakım çok ciddi problemler ortaya da çıktı. 
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• Çevre tahribatı: Ciddi bir insanlık problemi. Kapitalizmin faturalarından bir tanesi. 
• Artan gelir ve servet eşitsizliği: Tarihte görülmeyen oranda bir eşitsizlik var, adaletsizlik de-

meyeyim de bir eşitsizlik var. 
• Güven kaybı: 2008 krizinden sonra güven kaybı oldu. İnsanlar birbirine, insanlar şirketlere, 

şirketler piyasalara, piyasalar devletlere, devletler birbirine güvenmez hale geldi, güven kaybı 
oldu. Bu da acaba serbest piyasa modeli hakikaten iyi mi diye sorgulanmasına yol açtı. Bu 
da bir problem. 

• Aşırı finansallaşma: Asıl bugün konuşacağımız financialization”ın Türkçesi, “aşırı finansal-
laşma. Bu hem kendi başına problem hem de diğer problemlerin büyümesine yol açan bir 
problem.

Biz gençliğimizde kriz deyince akla bir örnek verirlerdi, 1929’daki büyük buhran. 1987’de Ameri-
ka’da borsalar çöktü; ama şu anda ayda bir kriz oluyor, o ülkede, bu ülkede, o pazarda, bu pazarda. 
Artık, krizler olağan hale geldi gelmeye başladı, bu iyi değil.

Bu grafikte global servet dağılımı, yüzde 4’ün haricindeki bütün servet ya Kuzey Amerika’da ya 
Asya Pasifik bölgesinde, burada da ağırlıkla Çin, Avustralya ve Japonya ve Avrupa’da. Grafik-
teki koyu mavi çubuklar finansal varlıklar, bir diğer ifadeyle kaydi varlıklar. Açık mavi olanlar reel 
servet, yani binalar, özel şirketler, fabrikalar, makineler, her neyse, fiziki servet, yani finansallaş-
mamış, kaydileşmemiş. 

Finansal varlığın çoğu kuzey Amerika’da, ABD’de, reel varlığın çoğu Doğu Asya’da ve Avru-
pa’da. Afrika, Güney Amerika, Asya’nın büyük kısmında düşen pay ise yüzde 4. Bu şekilde global 
bir eşitsiz dağılım var. Grafikteki kırmızı noktalar kişi başına düşen serveti temsil ediyor. En yük-
sek oran Kuzey Amerika’da, ardından Avrupa, devamında ise nüfus çok olduğu için Asya Pasifik 
bölgesi geliyor. Diğer taraflar ise fakir.

En güncel verilere göre şu anda en zengin yüzde 10, dünyada global olarak toplam servetin yüz-
de 82’sine sahip. Geri kalan yüzde 90, yüzde 18’e sahip. Dünya nüfusunun %1’ini temsil eden en 
zengin kesim toplam servetin yüzde 44’üne, neredeyse yarısına sahip.

1,5 sene önce bir kitap yazarken, Forbes dergisinin yayınladığı milyarderler verisini kullanarak en 
zengin 85 kişinin servetinin dünyanın fakir yarısının servetinden fazla olduğunu hesaplamıştım. 
Bu sene itibariyle rakamlara baktığımızda, en zengin 26 kişinin toplam servetinin fakir olan alt 
taraftaki 3 küsur milyar insanın servetinden fazla olduğunu görüyoruz. Tarihte bu olmadı, krallar 
devrinde, derebeyleri devrinde böyle eşitsizlik yaşanmadı. Bu sürdürülebilir bir toplumsal yapı 
değil, bir global ilişkiler kümesi değil. Bunu bilmekte fayda var. 

Bir de krizler artmaya başladı. Bu grafikte 1600’lerden günümüze kadar krizlerin frekansını 
görüyoruz. Dikkat ederseniz günümüze yaklaştıkça siyah çubukların sayısı ve boyu artıyor. Hem 
daha sık krizler çıkıyor hem de daha büyük krizler çıkıyor. Kriz çıksın, finansal kriz, birkaç şirket 
batar, birkaç banka batar, ne olacak değil, finansal oyunun sonunda insanlar işsiz aşsız kalıyor, 
sosyal bir sıkıntı oluyor. İşin bir de insani boyutu var. Dolayısıyla krizin artan sıklığı ve derinli-
ği, esasında bir insanlık problemi. Artıyor gittikçe ve azalmıyor. Bakın gazetelere, açın Financial 
Times veya Türkiye’den bir gazeteyi, son 6 yıllık haftada bir gazetelere bakın, hep kötü haber: şir-



PANELLER 383

ketler batıyor, süregelen bir kriz. Artık bu bilgilerin haber olma bile kalmıyor. Raporlanan bilgiler 
haline geliyor. 

2008’de gerçekleşen global finansal krizin, o meşhur filmlere ve romanlara konu olan 1929’daki 
büyük buhranla karşılaştırınca çok daha büyük olduğu ortaya çıkıyor. Bu pek incelenen bir şey 
değil. Hisse fiyatları, borsa değerlerindeki düşüş daha fazla olmuş, biri %43, diğeri %58. Konut ev 
fiyatları, hane halkı serveti daha çok düşmüş. Yani daha büyük krizdi aslında bu ancak 1929 krizi 
gibi dünya çökmedi. Bir yandan Amerika Merkez Bankası, bir yandan Çin maliye politikasıyla 
dünya şimdilik yüzdürülüyor. Kurtarıldı demiyorum, yüzdürülüyor. 

Bu durumun sosyal ve siyasi sonuçları var: Dünyanın her tarafında artan popülizm, artan yanlış 
milliyetçilik anlayışı, yabancı düşmanlığı söz konusu. Bunlar artıyor ve bitcoin denen bir şey 
çıktı. Bitcoin dediğimiz o kripto para aslında zarar görmüş kitlelerin olağan düzene isyanı bir 
anlamda. Siyasi konuşursak, bitcoin aşırı sağla aşırı solun birleştiği bir çözüm. Olur olmaz ayrı 
mesele ama öyle bir sosyal boyutu vardı. Bugün Karl Marx hayatta olsaydı, bitcoini savunurdu. 
Çünkü bitcoin halkın parası. Aslında bu işin arkasında Merkez bankaları, bankalar bizi soyu-
yor, biz de kendi paramızı kendimiz yapalım gibi bir insani güdü var. Bu konuda okunmasa da 
bir sürü kitap yazıldı. Merkez bankaları artık güçsüz. Örneğin Avrupa Merkez Bankası piyasaya, 
para pompalamak için her şeyi satın alıyor. Yakında sandalye masa almaya başlayacak, ancak çok 
değişmiyor. Çünkü mevcut makro modellerdeki, para politikasının kredi kanallarının akış şekli 
ve mecrası değişti. Bunu hâlâ fark etmedik, hâlâ uğraşıyoruz. Yakın zamana kadar 17-18 trilyon 
dolarlık sabit getirili menkul kıymetlerin negatif getirisi vardı, şimdi bu rakam 12-13 trilyon $. Bu 
rakamın tekrar çıkması muhtemel. Negatif faizi ben anlamıyorum, anlayan da görmedim. 100 
lira koyuyorsun, iki ay sonra 98 lira geri alıyorsun. Bunun anlamı ne, bilmiyorum. Büyük bir balon 
oluştu.

Finansın bugünkü hali: kocaman bir fil. Aslında atik, hızlı koşan küçük bir çıtaya benzemesi gerek. 
Finans, çok büyük ve çok pahalı. Çok borçlanma var, çok kredi var, dünyada sermaye tabanı gittikçe 
eriyor. Bir iki istisna dışında her ülkede durum bu. Çok kompleks, çok karmaşık. Kimin eli kimin 
cebinde belli değil, paranın izini sürmek çok zor. Mülkiyet, sahiplik ve şirketlerin kontrolünde bir 
yoğunlaşma var. Az sayıda oyuncu çok şeyi kontrol etmeye başladı ve bu gittikçe artıyor. Bü-
tün bu yapı karşısında düzenleme otoriteleri etkin çalışamıyor, amaç belirleyemiyor. Daha çok 
günlük problemler çözülüyor. Bir hedef konamıyor çünkü sistem anlaşılmıyor. Bizim derste 
öğrettiğimiz makro ekonomik ve finansal ekonomik modeller geçerliliğini yitiriyor. Arz talep eğrisi, 
denge, linear finansal modeller vb. konuların geçerliliği yok. Harry Markowitz’in modelini temel 
alan portföy yönetim dersi vardır.  30 yıldır rastgele bir portföy, Markowitz’in teorisini, yıllardır üst 
üste, istikrarlı bir şekilde yeniyor. Hâlâ en iyisi diye öğretmeye devam ediyoruz arkasında matema-
tik var. Okulda öğretince çok sıkıntı olmayabilir ama devletler bunu yapınca istenmeyen sonuçlar 
doğurabiliyor. 

Çok büyüdü, bakın slaytta 2018 sonu itibariyle muhtelif kaynaklardan topladığım ve düzelttiğim 
ekstra rakamlar var. Kırmızı çubuklar dünya toplam borç miktarı. Lacivert çubuklar Amerika, 
Londra, İstanbul, Şanghay, Hong Kong gibi tüm dünya hisse senetlerinin toplam piyasa değeri. 
Yeşil çubuklar da türevlerin değeri (nasyonal değer değil) fiyat çarpı miktarları. Hepsinin toplamı, 
350 trilyon dolara yaklaştı. Finansal piyasanın büyüklüğünün çok kaba ve eksik bir hesabı. Peki 
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bu kadar para nerede? Dünyadaki serveti gösteren diğer grafikte, kesik siyah çubuk, toplam reel 
servet, yani fiziksel varlıklar. Yeşil eğri, dünyanın toplam millî geliri. Bu ikisinin toplamı 1,5 ile çar-
pınca finans piyasalarının büyüklüğünü buluyoruz. Aslında, bu ilişkinin birebir olması lazım. Aşağı 
yukarı yüzde eksi artı 10 olur çünkü risk yönetim araçları var, biraz fark edebilir. Ama 1’den çok 
sapması bir yanlışlık alameti. Gerçek varlıkların, sarı ineğin 1,5 misli finansal hacimde bir oyun 
hacmi var. Bunu açıklayamıyorum. 

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tanımıyla financial openness, ülkeler arası para akışları 
yani borç, sermaye, doğrudan yatırımların toplamının ticaretle ilgili para akışının 10 mislinden 
fazla. Yani paralar sağa sola gidiyor, hiç sokağa uğramadan dolaşıyor ortalıkta. Bir de türevleri ko-
yarsak aşağı yukarı bu oran 40 küsur misline çıkabilir. Reel ekonomiyle bağlantı kopmuş. Ölçek 
ekonomisine göre iş büyüdükçe birim maliyet azalması lazım, ancak bunu finansta göremiyoruz. 
Büyüyor ancak birim maliyet hep aynı. Çok pahalı. Philippo’nun hesaplamasına göre ABD’de finan-
sın birim/aracılık maliyeti uzun yıllardır yüzde 2 civarında. ABD’de finans sektörünün katma de-
ğerin toplam GDP’ye oranı yüzde 8’lere ulaştı. Örnek olsun diye karşılaştırma yapalım, Türkiye’de 
inşaat sektörü hep çok büyük diyoruz ve milli gelire payı 5,5-6. ABD’de yüksek oranı bir anlamda 
maliyet ve halka maliyet.

Borç atıyor, 2008 krizinde görevim gereği bütün bu panik toplantılara katıldım, çok borç var deni-
yordu. Amerika, Rusya, Çin tün dünya borcu azaltmak konusunda herkes hemfikirdi, azalmadı. 
Bankalara biraz Basel kuralları geldi, onlar biraz dizginlendi, başka bir yerden sıkıntılar çıkıyor. 
Borç talebi varsa bulunuyor. Hep tüketmek istiyoruz. Daha güzel ceket olsun, daha güzel araba 
olsun. Paranız yoksa kredi kartın var, banka kredi veriyor. Artıyor, 2008’de 175 trilyon dolar en 
yüksek nokta denmişti. 10 yıl geçti borç miktarı, 280-300 trilyon dolara yaklaşıyor. Bu borç 
ödenemez. Reel faizin tarihi ortalaması olan yüzde 2’yi esas alalım. Dünya şirketin toplam milli 
geliri 80-90 trilyon dolar. Yüzde 2 gelir yaratsak da faizi ödemeye yetecek para olmadığını görüyo-
ruz. Nasıl olacak: borç yine borç üretilecek veya borçlular alacaklıları öldürecek, borç kontratı 
yok olacak. İyi değil ama tarihte böyle olmuş. Aşırı borçlanma ile iflaslar söz konusu oluyor. Bu 
durum hane halkının, şirketlerin, kurumların, devletlerin iflasına, krizlere ve sonuçta sosyal 
probleme yol açıyor. Borç artıyor. Zaten büyümese finans sektörü var olamayacak. Diğer taraftan 
sermaye, hisse senedi, bizim sevdiğimiz şey maalesef düşüyor. 

Bu grafikte alttaki koyu renkli alan ilk halka arzları gösteriyor. Açık renkli olan ikincil halka arzları, 
üst taraf da tahvilleri gösteriyor. Tahviller artmaya devam ediyor: o da borçlanma sonuçta, bir kıs-
mı batıyor. Ama halka arz yok. ABD’de 90’lardan bu yana halka açık firma sayısı yarı yarıya azaldı. 
Çin ve Japonya’da istisna var. Çok haklı sebeplerle dünyada borsalardan pay piyasalarından kaçma 
eğilimi var. Şirketler o piyasada yapamıyor. Regülasyon çok, robotlar geldi. Şirketler herkese ortak 
almak istemiyor. ABD’de Avrupa’da şirketler kaçıyor. Çin ise özellikle ABD’nin 1970’ler ile 90’lar-
da yaptığı modelini yapıyor. Halka Arzı teşvik ediyor, korkmuyor. 10 tane yeni şirket halka açılıp, 
9’u batsa bile e unicorn çıkabilir bir Alibaba çıkabilir. O cesareti gösterebiliyor. Ama borsa yok-
sa, bir girişimci cesaretini nerede değerlendirecek, bankadan kredi mi alacak? Apple büyürken, 
Microsoft büyürken banka kredisiyle mi büyüdüler, sıfır krediyle büyüdüler. Hep ortaklık yoluyla. 
Halka açılarak veya girişim sermayesi (private equity) yoluyla yani ortaklık modelleriyle büyüdüler. 
2000 Aralık’ta Amerika’da Commodities Futures Modernization Act (Emtia Vadeli Modernizasyon 
Yasası) adlı bir kanun geçti. Bu kanuna göre kısaca herkes her şeyle ilgili, istediği şekilde büyük 
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oranda raporlama ihtiyacı olmadan, türev enstrüman çıkartabilir. Bu grafikte buğday, petrol, altın 
ve bakırın fiyatını verdim. 2000 öncesine göre 2000 sonrasında fiyatlarda oynaklık arttı. Bir yıl-
da arz talep değişiminden değil, serbest finansal ticaretten kaynaklandı ve ekonomik gerçeklerle 
açıklanamayan bir durum. Spekülasyon, paradan para kazanmak, sarı ineğin ağırlığının tahminin-
den, tahmininin tahmininden para kazanmak, tahminden kazanılan paranın tahmininden para ka-
zanmak gibi hayal gücüyle sınırlı, bu piyasalar büyük bir oyun haline geldi. 400 trilyon başka türlü 
açıklanamaz. Bu problem çünkü gelişmiş ülkelerde zengin bir ailenin bütçesinin, aile bütçesinin 
yüzde 5’i gıdaya gider, yüzde 95 diğer ihtiyaçlara. Fakir ülkelerde toplam bütçenin yüzde 95’i gıdaya 
gider. Gıda fiyatı yüzde 20 artınca, zengin kişi yüzde 5 yerine yüzde 8-10 harcayacak ama fakir aç 
kalacak. Petrol türevleri, buğday türevleri piyasa olabilir ancak bu ürünler gerçek kişilerin gıdası 
olduğunu unutmamak gerek. 

Bu yapıda çok karmaşık, bir sürü aracı var. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Hiçbir otorite, 
Amerika’da SEC, Türkiye’de SPK veya diğerleri bu karmaşıklıktan tam doğru tespitte bulunamaz. 

PROF. DR. VEDAT AKGİRAY:
1929 krizi sonrası böyle değildi. Herşey değişti. Robotlar, danışmanlar, derecelendirme şirketle-
ri, denetim şirketleri, bankalar, yatırım bankalar, halka açık borsalar, karanlık havuzlar var, var 
da var, hepsi birbiriyle oynuyor. Yani ben bugün bir emeklilik fonuna paramı koysam, Afrika’da 
bir terör şirketini destekleyecek dolaylı yollardan, bilmiyorum, izini süremiyorum. Çok karmaşık. 
Burada kurumsal yönetim, etkin düzenleme, denetleme mümkün çok mümkün olmuyor, olamaz 
da. Karmaşık yapıyı karmaşık regülasyonla düzenlemeye çalışıyoruz. Basitleştirmek lazım as-
lında. Örneğin ABD’deki bir emeklilik fonu, CalPERS, California kamu çalışanları, büyük fonlardan 
bir tanesi ve bugünlerde gazetelerde haber oldu. Norveç’teki Norveç ulusal varlık fonu, dünyanın 
en büyük ulusal varlık fonu. Da haber oldu. Her biri, binlerce, on binlerce firmaya yatırım yapmış-
lar, her sene binlerce genel kurula gitmeleri lazım, bir sürü danışmanları var. Yani ben paramı 
fona portföy şirketine veriyorum, o bir yere yatırım yapıyor. Ben paramın ne yaptığını, nereye gitti-
ğini, ne kazandığını bilmek istesem bulamıyorum. Birkaç avukat/danışman olan büyük kurumlar 
para kazanıyor ve çok yüklü miktarlar konuşuluyor. 

Rock’ın çıkarttığı Alaaddin isminde bir yazılım var ve yönettiği para miktarı şu anda 14 trilyon do-
lar. Tüm para yazılımla yönetiliyor ve bu büyük bir sistemik risk. Yatırım fonlarının tüm dünyada 
yönettikleri portföy büyüklüğü 120 trilyon doları geçti ve bankalardan büyük oldu. Bir anlamda 
fonlar şu anda bankalardan daha büyük oyuncu. Bu duruma iyi haber olarak bakabiliriz, çünkü 
fonları terbiye edersek büyük iş yapmış olacağız. Çünkü fon sayısı, insan sayısından daha az ve 
onları düzenlemek daha kolay bir iş.

Global piyasalarda, halka açık şirketlerde hisse senetlerinin yüzde 40’tan fazlası yatırım fonlarının 
kontrolünde. ABD’de bu oran yüzde 70-80’e çıkıyor. Bireyler yok artık, fonlar var. Yoğunlaşma da 
çok yüksek. Halka açık şirketlerin yarısında, hatta biraz fazlasında en büyük üç hissedar, kişi veya 
fon fark etmez, toplam kontrolü şirkette yüzde 50’yi geçiyor. Algoritmik ticaret, yüksek frekans-
lı işlemler, robotlar, pasif endeks fonları ve türevler yoluyla yapılan hisse senedi ticareti, bugün 
ABD’de toplam işlem hacminin yüzde 90’ını, Avrupa’da yüzde 70’inki ulaştırıyor. Yani yatırımlara 
robot algoritma karar veriyor, insan faktörü yok, şirketin ismi, ne iş yaptığı, kârlı mı zararlı mı 
önemli değil. İşlemlerin çok büyük kısmı fiyat ve işlem bilgileri ile yapılıyor.
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ABD’nin düzenleyici kurumu SEC sadece 3 bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuna 
izin veriyor, yeni bir kuruma izin vermiyor. Nitekim bu kuruluşlar global pazarda toplam kredi de-
recelendirilebilir varlıkların değerinin toplam yüzde 95’ini derecelendiriyor, yüzde 95. Yüzde 5’ini 
ise bir sürü kurum yapıyor. Dört büyük denetim firması S&P 500 ve FTSE 350’deki firmaların yüz-
de 98’ini denetliyor. Yani kredi derecelendirme ve denetim ayağında böyle bir kontrol var.  ABD’nin 
düzenleyici kurumu da yetki veren tek merci. Bu tekelleşme, monopol, oligopolleşme. Buna karşı 
biz de bir şey yapmak istiyoruz, Çin de bir şey yapmak istiyor, Almanya yıllardır uğraşıyor, Ruslar 
öyle ama nasıl yapılacağını kestirmek çok zor. Böyle bir kuvvet yoğunlaşması var. 

Bu durumda halka açık şirketler borsadan çıkmak istiyor. Şirket 40 yıldır üretiyorum, know-how 
ve teknolojim var. Ancak fiyatını robotlar belirleyecekse borsadan çıkıyor. Fiyat ve değer koptu. 
Borsada gördüğünüz rakam ile gerçek ekonomik değer arasında uçurum var. Şirket için kıstas 
olan değer. Ayrıca yeni teknolojiler blockchain teknolojileri, dijital paralar bankacılık başta olmak 
üzere tüm sektörleri etkiliyor. Çin Merkez Bankası çok yakın bir tarihte ilk dijital parayı açıklaya-
cak. Alipay’e karşı bir girişim olsa da Alipay bir banka ve o da digital currency çıkartacak.

Hukuk, teknolojinin en çok gerisinde kalan bir dal oldu. Kişisel verileri korumayı hala tanımla-
namadı. Avrupa Birliği düzenlemeler yapıyor, ancak kişisel veri tanımı nedir? Örneğin kredi kartı 
bilgimi veriyorum ancak bu bilgiyi sonra kullanamazsın diyorum. Tam bir tanımlama yok. Teori-
lerde olmayan risk türleri gelişiyor. Rus uçağı düşüyor, domatesçi iflas ediyor. Politik riskler çok 
büyüdü, matematik yetmiyor artık. Matematik ötesi bir risk anlayışı lazım. Devletlerin ve finans 
sektörünün, özellikle bankaların finansal adaletine güven kalmadı. İşler iyiyken kriz yokken gü-
vensizlik sürdürülebiliyor. Ancak bir kaotik bir hale gelince, 2008’de olduğu gibi Çin’le ABD’nin iş 
birliği yapacağını düşünmek çok zor artık. Güvensizlik kötü günde kendini ortaya çıkartıyor. Fi-
nans sektörü kendi kendine oynayan bir sektör haline gelmiş. Akademisyenler, gençler hariç, eko-
nomik politika yapıcıları, merkez bankaları dahil, demode modellerde ısrar ediyor hâlâ, para po-
litikası böyle yapılır. 2008’i unuttuk gibi gözüküyor. ABD’deki hisse senedi piyasa değeri toplam 30 
trilyon doları geçti, 2008’de dipteyken 6 trilyon $’dı. Tarihte böyle bir artış yok. Fiyatlarda şişirme 
var, bir balon oluştu. Konut fiyatları şu anda reel anlamda Amerika’da 2007’deki zirvenin üstünde.

Daha büyük tehlike var, pek konuşulmuyor, Ray Dalio geçen gün biraz bahsetti; borç piyasasında 
bir balon var. Negatif faiz demek, artan değer demek, o balon patlarsa ne olacağını düşünmek dahi 
insanı emekliliğe sevk eder. Tarihte negatif faiz diye böyle balon henüz bilmiyorum, olmadı hiç, ilk 
defa oluyor, ne olacağını hep beraber göreceğiz. 

Bizim sermaye piyasası çok sınırlı. Grafikteki kırmızı çizgi, BIST’teki Türk firmaların toplam pi-
yasa değeri, 125 milyar dolar civarında. Apple’ın piyasa değeri ise1 trilyon dolara yaklaştı. Uber 
80 milyar dolardan halka arz yaptı. İş modeli bir algoritma, araba isteyenle arabayı buluşturan bir 
algoritma.  Borsamız çok küçük, çok ihmal edilebilir. Fon pazarımız yok. Türkiye’deki emeklilik 
fonlarının (BES+OKS) toplam millî gelire oranı 2,6 civarında. Oyak’ı da koyarsak bu oran yüzde 
3,5’a çıkıyor. OECD’de ki biz kurucu üyesi olduğumuz OECD’de ortalama oran yüzde 51. Dünya 
genelinde ise  yüzde 17-18. Yani Türkiye’deki 20 milyar dolarlık BES pazarı, 400 milyar dolara 
ulşırsa ortalamaya gelebiliriz. 400 milyar dolar sermaye Türkiye’ye yılda yüzde 2 getiri getirirse 
2027 senesinde millî gelirimiz kişi başına 27 bin dolar olabilir. Bankalara çok bağımlıyız, verdiği 
kadar iş yapıyoruz, yoksa yok. 
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Şu anda ülkemizin büyük borç problemi yok, Türkiye’de toplam borç, hane halkı, şirketler, finans 
kesimi, devlet, toplarsanız, millî gelirin yüzde 140’ı kadar. Dünyada bu oran yüzde 320. Yani geli-
rimize göre borcumuz yüksek belki ama dünyaya göre az. Problem o değil, belki buradaki şirket 
kısmında yabancı para cinsinden borç biraz var, bu durum da kur riski maruz kalınıyor. Ama Tür-
kiye’deki esas problem, borç sermaye oranımız çok düşük, sermayemiz yok. Dünyada ortalama 
borç sermaye oranı, 3,5 iken Türkiye’de 9. Bu sürdürülebilir bir şey değil, bu sermayeyi büyütmek 
zorundayız. Emeklilik fonları, yatırım fonları, borsa, halka açılma, her neyse yapmak zorundayız. 
800 milyar dolar -1 trilyon dolarlık ekonomi, o kadar borcu öder, problem yok. Ancak kazanmadan 
öder, öz sermayeyi eritir, fakirleştirir. Sermaye yapmak lazım, bu çok önemli. 

İnternette kim ne giyiyor, ne içiyor, ne yiyor görüyoruz, imreniyoruz. Beğenmiyoruz, yetinmeyi 
unuttuk. Kredi de bol, sonuçta dijital para veya kaydi para ile para basma yeteneğimiz var, krediyi 
alıp harcıyoruz sonunda ödeyemiyoruz. Kişiler bu yanlışı yapıyor, şirketler yapıyor, devletler yapıyor. 
Şirketler batıyor, kişiler mahvoluyor. Artık son dönemde örneğin Basel 3 kurallarıyla, banka kredi-
ler bastırıldı başka sektör, gölge bankaları kredi vermeye başladı. Bankaları veya borsayı düzenle-
mekten ziyade yapılan fonksiyonu düzenleme lazım. Bunun için SPK, BDDK gibi pek çok otoriteye 
gerek yok. Fonksiyon bazlı bir otorite ile basit regülasyonla bu işi yapacak. Bir ülkeye bir merkez 
bankası, bir hazine, bir de bu otorite yeterli olur. Finansal okuryazarlık güzel bir şey, yapmak lazım 
ama orada bir aldatmaca riski var. Herkes ben öğrendim zannına kapılırsa o zaman sıkıntı olabilir. 
Çünkü profesyonel hep daha iyi bilecek. Biraz bilelim ama çok bildiğimizi zannetmeyelim. O den-
geyi kurmak lazım. Okullardaki finans ve ekonomi eğitimi, artık tamamen yeniden yazılması lazım. 

PROF. DR. ÜMİT GÜRÜN:
Güzel bir resim çektiniz. Çözüm önerileriniz özellikle ilginç, onun hakkında biraz daha konuşma-
mız lazım. Oğuzhan Hocam, Vedat Hoca konudan ilk başlarda bahsederken çevre konusuna değin-
di, sorunlu yatırım noktalarına değindi, biraz daha yönetişimle ilgili sorunlara değindi. Bunlarla 
ilgili sizin çok güzel çalışmalarınız var, uluslararası alanda bayağı bir ilgi görüyor, ödül alıyor. Ben 
sizin acaba bu konuda neler demek istediklerinizi bir bilmek isterim. Buyurun.

DR. OĞUZHAN KARAKAŞ:
Sorumlu yatırımlarda temel problem ve dünyanın uyguladığı temel cevaplar hakkında konuşuyor 
olacağız.

Son yıllarda sorumlu yatırım ana akım haline gelmekte. 10-15 sene önce böyle değildi. Şirketler 
daha çok kâr yapma üzerine yoğunlaşıyorlardı. Fakat geçen sene Black Rock şirketinin CEO’su 
Larry Fing, diğer yatırım yapmış oldukları şirketlerin CEO’larına, artık sadece kâr yapmayı 
düşünmeyin, aynı zamanda bir amacınız olsun yatırımlarınızda dedi. Bu çok büyük bir değişiklik 
çünkü bu genel olarak hedefin değişmesiyle ilgili bir konu. Bu sene Amerika’daki büyük şirketle-
rin CEO’larının yuvarlak masa toplantısında bir araya geldikleri bir organizasyon olan Business 
Roundtable, da bir şirketin amacının ne olmasına dair bir manifesto yayınladılar. Buna göre;

• Bir şirket artık yatırım yaparken müşterilerine önem vermeli.
• Şirket yatırım yaparken çalışanlarına önem vermeli, 
• tedarikçilerine önem vermeli, 
• yöredekilere önem vermeli ve 
• uzun soluklu değerlere önem vermeli.
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Bir önceki hedef; şirket yatırım yaptığı zaman sadece hissedarları için ekstra kâr yaratmasıy-
dı. Bunun için aynı zamanda müşterilerine de birazcık ilgilensin. Artık bu hedef değişiyor. Artık 
müşteriler önemli, çalışanlar önemli, tedarikçiler önemli, yöredekiler önemli ve uzun soluklu 
kazanımlar önemli. 

Bu çevresel sosyal ve yönetişim, (ÇSY- ESG) denilen meselenin özüne bakarsak modern ekonomi-
lerin iki sütun üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. 

İlk sütun: Piyasa- Adam Smith’in görünmez eline göre bütün piyasadaki oyuncular kendi kişisel 
çıkarlarının peşinden koşuyorlar. Bu alım satımlarla insanların bütün dünyaya yayılmış merkezi 
olmayan bilgileri ve tercihleri, bir şekilde ortaklaşa yararlı sonuçlara sebebiyet veriyor. Her-
kes aslında bencil davranırken ve ne kadar kârımı artırabilirim, yaptığım yatırımlarda ne kadar 
ekstra değer üretebilirim diye düşünürken, bu piyasanın görünmez eli sayesinde aslında bütün 
refahı arttırıyorlar. 

İkinci sütun- Devlet: Ekonominin ikinci refah teoremine göre bu el, tek başına çalışmıyor ve ikin-
ci sütuna ihtiyaç var. Bu ikinci sütun da devlet, ben görünür el dedim. Devletin görev piyasanın 
dışsallıklarına çekidüzen veriyor. Bu dışsallık nedir, pozitif ve negatif olabilir. Pozitif dışsallık için 
örneğin yazlığınız var, yan komşunuz güzel bir gül dikti hem görüntüsü güzel hem kokusu güzel, 
siz de faydalanıyorsunuz. Bu pozitif bir dışsallık. Ama bizim daha çok ilgilendiğimiz şey negatif 
dışsallıklar. Piyasa ürünlerini üretirken gelir eşitsizliğine sebebiyet verir, kirliliğe sebebiyet 
verebilir, başka problemlere sebebiyet verebilir. Devletin görevi bunları çözmek. 

Problemin kökü burası. Devlet piyasayı regüle etmeye çalışıyor fakat Vedat Hocamın söylediği gibi 
bir türlü piyasa kadar esnek değil ve daha hantal bir davranış sergiliyor. Sadece bir ülkede değil, 
bütün ülkelerde aynı problem var. Devlet piyasanın hızına yetişemiyor. Piyasanın çok efektif ol-
masının, çok hızlı/atik olmasının sebebi, piyasanın sadece bir hedefinin olmasıyla ilgili. Yatırım 
yaparak kârımızı arttırmak. Sadece bir hedefiniz varsa, başarılı ve etkili olmak çok daha kolay. 
Devletin sadece bir hedefi yok, politika kelimesi de aslında onu bir nevi gösteriyor. Devletin birçok 
hedefi var. İnsanlar arasında eşitsizliği gidermek, kirliliği engellemek, aynı zamanda ülkenin gü-
venliğini sağlamak vb. birçok hedefiniz olduğu zaman verimli bir şekilde bunların hepsini yapma-
nız çok zor. Onun için dünyanın her yerinde devletler genel olarak piyasadaki şirketlere göre daha 
az atik davranıyorlar. Sorunun kökü bu. Bundan dolayı kapitalist sistem duvara tosladı. Çünkü 
piyasa çok iyi çalışıyor, gittikçe daha da iyi çalışıyor ama onun ürettiği o negatif dışsallık, olum-
suz dışsallıklar, gelir eşitsizlikleri, kirlilikler, sosyal sorunlar veya çevresel sorunları devlet 
aynı hızla temizleyemiyor. 

Peki şimdi çözüm ne? Şu an önerilen çözüm; devletin yaptığı bazı işleri şirket içinde kendileri-
nin yapması. Pek çok şirkette kurumsal sosyal yönetim departmanı var. Eğer bir analoji yapılırsa: 
bir caddede herkesin bir dükkânı var, herkes dükkanının önünü temizlerse, devlet geldiği zaman 
sadece anayolu temizlesin, bütün her taraf tertemiz olur, mantık bu. Devlet bütün dükkanların 
önünü tek tek temizlemeye, düzeltmeye kalkmasın. Zaten piyasa çok etkili, bunu içselleştire-
bilir. Onun için bütün bu şirketler, bütün bu konferanslar, hep bunun hakkında konuşuyoruz. Bu 
modele göre devletin yapması gereken şeyleri piyasa yapmaya çalışıyor. 
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Şimdi burada da ayrı bir problem başladı: kaş yapmaya çalışırken göz çıkarma problemi. Piyasa-
nın birden fazla hedefi olursa tüm piyasayı, makineyi bozabiliriz ve makine eskisi kadar etkili 
olamayacak. Bu husus özellikle Chicago okulundaki Wilton Friedman ortaya atıldı ve konu10-15 
sene önce böyle çok popüler değildi. Tabi artık bu husus da tamamen reddedildi. Şu anda bizim 
ekonomik olarak, çözüm polarak denediğimiz şey: piyasa bazı işleri yaparsa ana hedefi olan his-
sedarlar için uzun soluklu değer yaratma hedefinden çok fazla sapmayabilir. Dolayısıyla bu iki şey 
aslında birbiriyle çelişmeyebilir. Bu zan üzerine hareket ediyoruz. Eğer bu zan doğru değilse, çok 
daha hayal kırıklığı yaşayabiliriz. 

Bir diğer çok önemli bir konsept meşhur ekonomis Hirchman’ın exit voice and loyalty (elden 
çıkarmak ve el katmak diye çevirdim) konusu. İnsanlar bir zorlukla karşılaştıkları zaman iki tane 
temel seçenekleri var. Ya kaçıyorsunuz ya da savaşıyorsunuz. Exit ya da voice ya da böyle sesle 
mücadele ediyorsunuz. Loyalty denilen sadakat, bu ikisinin arasındaki uhu, bir zamk. Yani hemen 
kaçmanızı engelliyor, bir şeyi çok seviyorsanız, ona çok sadakatle bağlıysanız, zorluklarla karşı-
laştığınızda ilk onu terk etmiyorsunuz, onu düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bunun finanstaki olayı ise 
şirket kötüye gidiyorsa hisseleri satabilirsiniz, elden çıkarabilirsiniz ya da şirketle temasa geçip, 
diyaloğa geçip şirketi düzeltmeye çalışabilirsiniz, ona da el katmak diyebiliriz. Elden çıkarmak çok 
büyük şu anda tartışılan bir şey. Örneğin, Cambridge Üniversitesinin bir fonu var ve birçok şirkete 
yatırılmış durumda. Öğrenciler özellikle fosil, yani yakıt üreten şirketlere yapılan yatırımlardan 
çok hoşnutsuz durumdalar ve hemen elden çıkartılması isteniyor. Bunları elden çıkarmak, çok iyi 
olmayabilir çünkü elden çıkardığınız zaman başka birisi sizden satın alıyor ve çevresel duyar-
lılıklar, sosyal duyarlılıklardan dolayı iç ilgilenmeyebilir. Aynı zamanda hisse senetlerini elden 
çıkardığınız zaman çok önemli bir şeyi kaybediyorsunuz, o hisse senetlerinin üzerindeki oy verme 
hakkınızı, kontrol hakkınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla el katmanın daha etkili olabileceğini 
düşünüyorum ve bununla ilgili iki tane makalem var. Müsaade ederseniz hemen hızlıca onları 
paylaşmak istiyorum sizinle. 

Birinci makalem active ownership, aktif sahiplik diye çevrilebilir, Elroy Dimson’la basıldı. Bu ma-
kale çok popüler oldu hem akademide hem de iş dünyasında. Bunun sebebi bütün problemlere 
belki olumlu bir cevap vermesi. Bu makalede bir İngiliz yatırım şirketinin yatırım yaptığı şirketler-
deki girişimlerine bakıyoruz. Onlarla kurduğu diyaloglara ve o şirketlerin çevresel ve sosyal konu-
larla ilgili ilerlemelerine sebebiyet vermelerini inceliyoruz. Bize telefon görüşmelerini, e-maille-
rini, her şeylerini verdiler. Nasıl bu şirketlerle temasa geçip onları iyileştirmeye çalışıyorlar. Örnek 
şu; mesela diyelim Malezya’da bir şirkete yatırım yapmışlar ve orada çocuk işçi kullanılıyor. Eğer 
öyle bir şey tespit ederlerse bunu durdurun, bunu durdurmazsanız sizin hisselerinizi satabiliriz, 
elden çıkarabiliriz ya da hissedarların toplandığı toplantıda oy hakkımızı kullanıp size karşı oy 
kullanırız. Ya da aynı şekilde diyebilirler ki belki Brezilya’daki bir fabrikada etrafı kirletiyorsunuz, 
bunu durdurun ya da bununla ilgili bir şeyler yapın. Yapmazsanız, ona karşı bizim de bir alacağı-
mız belli tedbirler var. Bize bu verileri verdiler. Biz özellikle sadece bu çalışma için Amerika’daki 
girişim yaptıkları şirketlerde ne gibi değişikliklere yol açtığına baktık. Çevresel sosyal ve yönetişim 
girişimlerine göre olağan dışı kümülatif hisse senedi gelirlerine odaklandık. Bir girişim yaklaşık 
bir sene ya da bir buçuk sene kadar sürüyor, yaklaşık beş girişimden biri başarılı oluyor, yüzde 
18. Eğer girişimler başarılı olursa, bu kırmızı grafikte gördüğünüz gibi yaklaşık yüzde 7-8 kadar 
olağandışı getiri getiriyor. Yani bu durum yatırım şirketi için çok güzel bir şey. Eğer girişimler ba-
şarısız olursa, yani şirket olmazsa da negatif bir etkisi olmuyor. Ortalamada da yaklaşık yüzde 2 
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kadar değer kazanıyoruz. İşte bu grafik şunu gösteriyor, şirketler ÇSY ile ilgili bir şeyler yaptıkları 
zaman, onların o tek hedef olan uzun dönemde hissedarlar için değer üretme hedefi sekteye 
uğramıyor, onun için bu çok önemli bir grafik.

PROF. DR. VEDAT AKGİRAY:
Performans iyi yani, ÇSY’ye duyarlı firmaların performansı ortalamanın üstü oluyor.

DR. OĞUZHAN KARAKAŞ:
Evet. Örneğin, kirletmeyi durdurdular ya da çocuk işçi kullanmayı bıraktılar, yüzde 2 ortalama 
karları artıyor. Çok iyi bir gösterge. 

Buna benzer bir şekilde hedge fon girişimleri var. Onlar şirketlerle temasa geçtikleri zaman orta-
lama yüzde 8 getiri yapıyorlar. Çünkü hedge fon girişimleri biraz daha matematik hocası gibi. Ka-
pıyı ya çalıyorlar ya tekmeliyorlar, girip soruyorlar, daha çok temettü ver, şirketin finansal yapısını 
değiştir, CEO’yu kovun gibi şeyler yapabiliyorlar. 

Bu biraz daha müzik öğretmenliği gibi, daha çok harmoniyi öğretmeye çalışıyorsunuz ama yine de 
çok etkili. Yüzde 8 olmasa bile yüzde 2 çok, bu bir ümit olduğunu gösteriyor. Tabi bu veriyi aldığımız 
şirket, bu işteki en iyi şirketlerden biri, belki de bu olup olabilecek en güzel şey ama yine de bir 
ümit olduğunu gösteriyor. 

Bu durum hisse senetlerinin performansı ile de sınırlı değil. Şirket muhasebe olarak da çok iyile-
şiyor çünkü çalışanları mutlu oluyor ve daha iyi çalışıyor ve daha verimli oluyorlar. Şirketler yeşil 
şirket oldukları zaman ya da bu konulara önem veren şirketler olduğu zaman, onların müşterileri 
o şirketlerden daha çok alışveriş yapıyor ve kârlılıkları artıyor. Şirketler bu şeylere dikkat ettikleri 
zaman ileride hükümetler ya da başka hissedarlar tarafından mahkemeye verilme riskini azaltı-
yor ve o maliyetler düşüyor. En önemlilerinden biri de pay sahipliği değişiyor. Şirketler bunlara dik-
kat ettiği için daha uzun dönemli yatırımcılar bu şirketlere yatırım yapıyor ve şirketin kısa dönemde 
yaşadığı küçük şeyler, bu şirkete olan yatırım kararlarını etkilemiyor.

Bu çalışmada çıkan bir önemli şey de bu bulduğumuz çözümün iki tane önemli etki ettiği değişkeni 
var. Şirketin itibarı önemliyse şirket daha çok bu işlere eğiliyor. Diğeri de iş birliği. Bu veriyi 
sadece bir şirketten almamıza rağmen daha sonra bu anladık ki aslında bu şirketler hep birlikte 
hareket ediyorlar, toplu hareket ediyorlar. Toplu hareket ettiklerinde, bir araya gelip şirketlerle 
konuştukları zaman çok daha etkili sonuç alıyorlar. 

Bu da beni ikinci çalışmaya götürecek. Bu da aynı ortak yazarlarla yazdığımız bir çalışma, Coor-
dinated Engagements, Koordineli girişimler diyelim. Burada Principles for Responsible Invest-
ments (Sorumlu Yatırımlar İlkeleri- PRI) adlı bir enstitüden aldığımız veri üzerine çalışıyoruz. Bu 
enstitü 2006 yılında kurulmuş ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmekte. Yani Birleşmiş 
Milletler nasıl ülkeler için kurulmuşsa, PRI’ı da bir nevi şirketler için kurulmuş bir Birleşmiş Mil-
letler gibi düşünebilirsiniz. Özellikle sorumlu sahiplik ve uzun soluklu sürdürülebilir getiri pren-
siplerini benimseyen yatırımcılar için oluşturulmuş iletişim ağı. Eylül 2019 itibariyle PRI ağı 67 
ülkeden 2.515 yatırımcıyı içermekte ve toplam büyüklüğü 80 trilyon $. Bu, şu andaki en büyük 
yatırım ağı ve biz bir açılan yarışmayı kazanıp bunların verilerini elde ettik ve nasıl bir araya ge-
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lip işler yaptığını araştırdık. Bulduğumuz sonuçlardan birisi, ortalama bir girişimde, bir çevresel 
sosyal ve yönetişim girişiminde 26 yatırımcı bir araya gelip şirketle konuşuyor. Bunların ikisi yerli 
oluyor, 24’ü yabancı. Bu girişimlerin başarılı ve etkili olması için 26 yatırımcıdan biri ya da ikisi 
lider yatırımcı olarak seçilmesi. Özellikle yerel bir lider olursa çok çok daha etkili oluyor. Aidiyet 
duygusu içeren yerel bir oyuncu lazım, başka türlü olmuyor. Aynı zamanda lidere ek olarak etkili 
yatırımcılar olmasını istiyorsunuz. Etkili yatırımcıların büyük, hedef şirkette yüksek hisse sahip-
liği olmaları ve kendi şirket içerisinde de benzer muntazam süreçlerinin olması gerekiyor. Başka-
sına akıl vermeden önce kendinizin düzgün olması gerekiyor. Bunlar olduğu zaman çok etkili ve 
başarılı ve değer yaratan bir girişim yaratabiliyorum. 

PROF. DR. ÜMİT GÜRÜN:
Vedat Hocam biraz karanlık bir tablo çizdin, Oğuzhan Hoca biraz aydınlattı. Ben de biraz toparla-
yayım. Gerçek arada bir yerde aslında. 
Finans en başta oluşturulduğu zaman dört tane hedef varmış: 

• İnsanlar arasındaki alışverişi kolaylaştırmak, 
• İhtiyacı olanla parası olanı en kısa yoldan bir araya getirmek (çok fazla aracı kullanmadan, 

çok fazla böyle egzotik enstrüman kullanmadan)
• Bir risk sharing (risk paylaşımı) ortamı yaratmak. Yani insanların sağlık ve emeklilik harca-

malarına yardımcı olacak ürün üretmek. Çünkü başlangıçta para kazanıyorsunuz ama son-
radan paraya ihtiyacınız olacak, hayat boyunca risk paylaşımı/dağılımı (lifetime risk sharing) 
ürünlerini ortaya çıkarmak. 

• Ve bir nevi de jenerasyonlar arasında servet transferini sağlamak. 

Bu dört temel prensip esasında finansın ortaya çıkış sebebi olsa da mevcut durumda, Vedat Hoca-
nın anlattığı kompleks ürünler, aşırı borçlanma, gereğinden fazla (finansal inovasyon) financial 
innovation var. Kısa vadeli yüksek beklentilr söz konusu ve bu beklentiyi yerine getirirken esas 
önemli olabilecek bazı hususları, çevreyi, çalışanları göz önünde bulundurmama gibi unsurlar 
olabiliyor. Ve en çok da insanların öz sermayesini koymamasından kaynaklanan sorunlar var. Vur 
kaç yatırımcı mantığı ile insanların öz sermayesini koymak yerine borç alması, borçlar ödenme-
diği zaman da sıkıntılar oluşabiliyor.

1960’larda finans, bu ilk dört hedefi ile finansman için işe yarıyor deniyordu. Amerika’da o dönem 
finans şirketlerinin getirisinin/toplam hasılatının gayrisafi millî hasılanın yüzde 2-3 arasındaymış. 
Kriz olduğu zamanlardan sonra 2006’da 8,3’lere yükselmiş. Akademi çalışmalarında bu aradaki 
yüzde 6’lık kısım, bizim ne kadar çok fazla büyüdüğümüzü gösteriyor. Eğer bir “fazla finans” söz 
konuysa bakılması gereken nokta, yüzde 2-3’lük kısımla yüzde 8,3’lük kısım arasındaki yer.  

Finansmanla reel sektör arasında akademik çalışmaların göstermiş olduğu bir pozitif korelasyon 
var. Yani siz bir işi yapmak istiyorsunuz ama paranız yoksa yapamıyorsanız, yapamazsanız büyüye-
miyorsunuz. Dolayısıyla finansman gerekli. Ama bir yerden sonra eğer siz akıllı şekilde finans-
manı kullanmazsanız, negatif korelasyon olabiliyor. İlk birkaç sene belki pozitif ama bir yerden 
sonra o negatif korelasyon sizin küçülmenize sebep oluyor. Bunun için de öz sermayeyle bü-
yüme önemli. Gölge sermaye dediğimiz biraz da regülasyonun dışından gelen ama risk almak is-
teyen insanların çıkarmış olduğu finansman modellerinin biraz daha uygulanması önemli. Bugün 
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ABD ve Çin’de aslında regülasyon çerçevesinde bankacılıktan kaynaklanan borçlar çok artmasa 
bile, gölge sermayeden, gölge bankacılıktan gelen sermayenin vermiş olduğu büyümenin getirmiş 
olduğu bir istikrar/stabilite var. Bu sistem Türkiye içerisinde alternatif olabilir diye düşünüyorum. 
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DR. ALP KELER, CFA:
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin organize ettiği 4. Sermaye Piyasaları Kongresine artık son 
anlarına geldik. Biz Sermaye Piyasaları Birliği tarafında özellikle sermaye piyasasının son dö-
nemde yarattığı değere odaklanan bir kongre yapmak istedik. Sermaye piyasasının değerinin 
yanı sıra, sermaye piyasasının ulaşılabilir olduğunu, sermaye piyasasının hayatımızın her tarafın-
da olduğunu vurgulamaya çalıştık. 

Dönüşüm temamız var, biz burada dönüşümü çok yönlü inceledik. İnsanın dönüşümü, kurumların 
dönüşümü, finansal mimarinin dönüşümü, birçok panelde masaya yatırıldı ve dönüşüm deyince 
sadece aklımıza dijital dönüşüm geliyordu ama birçok boyutuyla inceleme fırsatı bulduk. 

İlk kez bütün başkanlarımızı bir araya getirme fırsatı bulduk, buradan dolayı da çok mutluyuz. 
Cumhurbaşkanlığının 1 nolu kararnamesiyle 4 ofis kuruldu. Ofisler 2018 yılında kuruldu, hayata 
geçti ve stratejiler üretiyor. Türkiye’de dönüşümün, tüm dünyada önemli bir dönüşüm trendinin 
içerisinde. Bu stratejiler belki bütün sektörlerin hayatına dokunacak. Dolayısıyla ben ilk bölüm-
de başkanlarımızdan kısaca 2020 belki birkaç yıl da ileri gidebiliriz, stratejilerini bahsetmelerini 
isteyeceğim. 

PANEL 28: TÜRKİYE’NİN DÖNÜŞÜMÜNÜN POLİTİKA 
YAPICILARI
20 Kasım 2019
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DOÇ. DR. SALİM ATAY:
Aslında tabi böyle finansla ilgili dünyanın en rekabetçi sektöründe insan kaynağından bahsetmek, 
benim için hem çok kolay, nasıl olsa siz insan kaynaklarını anlamazsınız diye düşünebilirim ama 
bir yandan da çok zor çünkü gerçekten çok rekabetçi bir sektördesiniz. Dolayısıyla sizlerin dinle-
mekten hoşlanacağı şeyleri söylemek, onları bulup seçmek zor olabilir benim için. 

Biz insan kaynakları ofisi olarak biliyorsunuz, cumhurbaşkanlığının 1 nolu kararnamesiyle bütün 
ofisler birlikte kurulduk. Bunlardan bir tanesi insan kaynakları ofisiydi. Aslında dijital ofis, daha 
önce devletin üzerine önemle durduğu bir alandı, çalışılıyordu, o bir ofise dönüştürüldü. Yatırım 
ofisimiz daha önce yatırım ajansı olarak devam ediyordu. Finans ofisi, bütün dönemlerin en vazge-
çilmez unsuru olması nedeniyle finans ofisi olmalıydı. İnsan kaynakları ofisi olunca, oldu, bu ofis 
ne işe yarayacak ne yapacak gibi toplumda sorgulandı.

Fakat biliyorsunuz bu Türkiye’ye özgü bir durum değil, gelişmiş ekonomilerin hemen hemen ta-
mamında var. Başkanlık sisteminde Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok ülkede OPM 
(İnsan Kaynakları Departmanı) var. O bakımdan yapmamız gereken şeyler, yapacağımız şeyler, as-
lında hiç bilinmedik şeyler değil. Amacımızdan kısaca bahsedecek olursam, bizi bir holdingde 
İK partner gibi düşünebilirsiniz. Yani biz sayın cumhurbaşkanımıza bağlı çalışıyoruz ama öbür 
taraftan kamudaki bütün bakanlıklara, başkanlıklara ve ilgili bütün kurumlara, hepsiyle iletişim 
halindeyiz ve oradaki süreçleri takip ediyoruz. Dijital veriler üzerinden takip ediyoruz.

İnsan kaynakları ofisi olarak bir yıl içerisinde yaptığımız birtakım uygulamalar var. Web sitemi-
ze girerseniz, şu ana kadar yaptığımız çalışmaların tamamını görebilirsiniz. Birkaçından kısaca 
bahsedeceğim. Göreve geldiğimiz ilk iki ayda olmasın, New York Times’ta bir haber geldi önümüze 
“Türkiye’de çeyrek milyondan fazla yetenekli Türk genci Türkiye’yi terk etti”. Henüz çok yeni 
bir ofisiz 3-4 kişi çalışıyoruz. Yetenek Yönetimi (Talent management) bizim alanımız bizim bu ko-
nuya çalışmamız lazım. Bir akademisyen danışman arkadaşımızla konuştuk önce. İktisatçı olan o 
arkadaş bir verilere bir baktı, orada referans olarak TÜİK verilerini gösteriyor. Çeyrek milyondan 
fazla insan Türkiye’yi terk etti. 

Arkadaşımız bir saat sonra beni arayıp ve haberin bu yalan olduğunu söyledi. Sadece 114 bin 
kişi Türkiye’den ayrılmış, 101 bin kişi de gelmiş. Net 13 bin küsur. O dönem Twitter hesabı açtık. 
Sadece 11 tane takipçimiz vardı haberin yalan olduğunu söyledik. Türkiye’den ayrılan kişi sayısının 
13 bin olduğunu ve 2-3 bin tanesini bizim gönderdiğimizi belirttik. Ardından gazeteci arkadaşlar, 
hesabın yalan hesap olduğunu sanmışlar. Sonuçta, New York Times haberi tekzip etti. Bizim in-
san kaynakları ofisi olarak ilk eylemimizdi bu olay. Yani başlangıç için güzel bir müdahale oldu.

İK Ofis olarak insan kaynağımızla ilgili her türlü şeyi ölçüyoruz ve herkesin ittifak edebileceği 
rakamlar olarak paylaşır hale getirerek ve karar alabilecek hale getiriyoruz. Yani biz kanıta da-
yalı bir Türkiye insan kaynağı yönetimi stratejisi belirliyoruz. İnsanlar iki şekilde karar veriyorlar 
ya ellerindeki kanıtlara göre ya da inanç ve değer yargılarına göre hareket ediyorlar. İnançlarını 
insanların inancına, değer yargısına diyecek sözümüz yok ama neye inandıkları veya inandıkları 
şeyin ne kadar doğru olduğu her zaman tartışmaya açık olabiliyor ama rakamlar hiçbir zaman 
yanlış söylemiyor, yalanı söylemiyor. O bakımdan biz şu anda kamuda her şeyi insan kaynağıyla 
ilgili her şeyi sayısallaştırıyoruz. 
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Bunlardan bir tanesi, kısaca bahsedeyim, mesela bir yerde bir şeyi onarmak istiyorsunuz ya da bir 
devrim yapmak, değiştirmek istiyorsunuz. Nereden başlarsınız, tabi ki en nitelikli yerden başlar-
sınız, orası neresi, yükseköğretim. Biz de yükseköğretimden başladık. Şu tartışma vardı: bizim 
üniversitelerimiz ne kadar başarılı, mezunlar ne kadar iş buluyor, hepsi mi işsiz bunların, hepsi 
mi iş buluyor gibi herkesi ilgilendiren bir konu. Belki bizim jenerasyonumuzda çocuklarımızdan 
vs. dolayı ilgilendiriyor ama herkesi ilgilendiriyor. Yaptığımız ilk işlerden birisi bu oldu. YÖK’ten 
mezun verisini aldık, SGK’dan da istihdam verisini, ikisini konuşturduk iki veriyi. Tabi 30 küsur 
milyonluk bir veriye tekabül ediyor bu. Bu iş birkaç ayımızı aldı ama sonunda biz şu anda Türki-
ye’nin son 5 yılında 145’in üzerindeki üniversiteden mezun olan her bir öğrencinin ne kadarının 
işsiz olduğunu, ne kadarının hangi işte çalıştığını, hangi sektörde çalıştığını, ne kadar ücretle 
işe başladığı gibi pek çok şeyi biliyoruz ve bunları web sitemizde yayınladık. Üniversite tercihle-
rinden dört gün önce yayınlayabildik biz bunu ve dört gün içerisinde 352 bin kişi girip oraya baktı ve 
oraya göre tercihlerini yaptı. Yani devletin insan kaynağına ilişkin objektif bir veri yayınlaması, 
kamuoyu tarafından benimsendi. 

Yetenek uyuşmazlığı çalıştığımız bir başka konuydu. Öğrenci üniversitede 4 yıl- 5 yıl okuyor, me-
zun olduğu zaman, eğitim aldığı alana uygun bir yerde mi çalışıyor, bir işte mi çalışıyor, ya da 
bu beceri seti (skill set) ile sadece lise veya orta düzeyde eğitim gerektiren bir alanda mı çalışı-
yor. Bunu gelişmiş ekonomiler yıllardır ölçer ve ona göre üniversiteleri fonlarlar vs. Bu konuda 
OECD’nin kriterleri var, sıfırdan 3’e kadar derecelemiş, 3 puanlık bir şey diyor ki ilkokul düzeyinde 
bir yetenek setine sahipseniz, siz bu işi yapabilirsiniz. 2 puan, diyor ki sizin ortaöğretim düzeyinde 
bir beceri setine ihtiyacınız var. 1 puan ön lisans ve lise, 0 puan tersine de alabilirsiniz önemli 
değil, sizin 4 yıllık bir üniversite eğitimi almış ve onun beceri setine sahip olmanız lazım bu işi 
yapabilmek için. Bu ölçütler doğrultusunda da mezunlarımızın, üniversitelerimizden mezun 
olan öğrencilerimizin yaptıkları işlerle yetenek uyuşmasına da baktığımız bir veri setimiz var 
elimizde. 

Bu şekilde resmi çektik. Şimdi biz bu çektiğimiz resmin bir kısmını kamuoyunu ilgilendiren kıs-
mını web sitemize koyduk. Oradan üniversite tercihi yapacak olan, üniversitede okuyan, kariyer 
planı yapmak isteyen, öğrenci veya mezun herkes oraya girip safahatını görebiliyor. Arka planda da 
şimdi rektörlerimiz için REBİS diye bir online sistemimiz var. O sistem üzerinden kaç üniversiteyle 
ilgili objektif veri sağlayabiliyorsak, o üniversitenin de kendi verisini rektörlerimize sunuyoruz. Bu 
şekilde üniversitelere, kendi üniversitesinden mezun olan öğrencinin safahatı, kariyer hayatı 
bu, diyebildiğimiz bir platforma ulaşmasını sağladık. Bu yükseköğretimle yaptığımız ilgili mü-
dahaledir ve bütün üniversite yönetimleri de kendi üniversitelerinin durumunu görür durumdalar 
şu anda. 

Şimdi böyle iki yıl sonra ne olacağını kimse bilemez, belki üniversiteleri de sıralamaya başlarız 
ama hiç kimseyi de ilk yıldan sen iyi yaptın işini veya sen kötü yaptın demek objektif bir tutum 
olmayacaktır. O bakımdan şimdi sayın rektörlerimizle bunu paylaşıyoruz, onların da gerekli mü-
dahaleleri olumlu yönde gelişimleri sağlayacaklarına inanıyoruz.

Diğer taraftan, Türkiye’de büyük bir göç yok, hatta bir göç de alıyoruz. Ama hiç göç olmayaca-
ğı anlamına gelmez, dünya neticede en büyük ekonomilerin, dünyanın en yetenekli çocuklarını 
çektiği bir yer günümüzde. Bununla ilgili de biz de bu oyunda olmamız lazım dedik ve 8 tane yur-
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tiçinde, 4 tane de yurtdışında olmak üzere kariyer fuarları organize ettik. Bunlardan bir tanesi 
Londra, diğeri Almanya’daydı, bir Afrika’da, bir tane de Orta Asya’da olmak üzere 4 tane yurtdı-
şında “Talent for Biz” adıyla organizasyon yaptık. Almanya’da yaşadıklarımızı anlatmak istiyorum: 
En az üç lisan konuşan, Türkçe dahil, o Alman disiplini almış çocukların Türkiye’ye gelmek ve Tür-
kiye’de iş hayatına katılmak için gösterdikleri coşku çok muhteşemdi. Elimizde rakamlara göre 
binlerce insanın katılımı oldu. Uluslararası arenada rekabet etme şansı olan 21 şirketle gitmiştik, 
aralarında 2-3 de banka vardı. O çocuklar Türkiye’ye gelmek için yarıştılar birbirleriyle ve sadece 
bir kurum 100 tane stajyer aldı. Bu yurtdışında yaptığımız organizasyon. Bu ne demektir, yani biz 
şimdi 4 tane organizasyon yaptık.

Türkiye’nin yetenek hareketi (talent mobility) bütün dönemlerinde olmuştur. İlim Çin’de de olsa git 
al sözü vardır.  Yetenekli insanlar tarih boyunca hep mobildirler, giderler başka kültürleri tanırlar, 
öğrenirler vs. biz bunu engellemek filan niyetinde değiliz ama şunu isteriz; bizden gittiği kadar 
dışarıdan da bize gelsin. Bununla ilgili biz ne yapmış olduk, Almanya’da, Londra’da organizasyon 
yaptık. Bu yıl Boston, Amsterdam, Malezya ve Pakistan’ı da eklemek suretiyle 8 ülkede bu organi-
zasyonları yapıyor olacağız. 

Londra’ya yetenek istemek için gittiğimizde başta sorguladıkların hatırlıyorum. Ama biz bizim 
markalarımızla oraya gittiğimizde, Beko’nun bir Türk markası olduğunu ve oradaki ilgiyi gördük-
lerinde, lütfen seneye tekrar gelin dediklerine biz şahidiz. Onu yaptık bir proje olarak ve devam 
ediyor.

Üçüncüsü de kamuda çalışanların performansını objektif araçlarla ölçmek için bizim muadili-
miz olan yurtdışındaki uygulamalara baktık. Amerika dahil olmak üzere pek çok ülke çalışanla-
rının memnuniyet ve aidiyeti ölçerler. Bizde benzer yöntem belirleyelim istedik. Öncelikle veri top-
lamamız gerekiyor ancak, biliyorsunuz, kamuda veri güçtür.  Bütün bakanlıklardan veri toplamayı 
bırakın aynı bakanlık içerisinde bir genel müdürlük diğer genel müdürlüğe bilgi vermeyebilir. Biz 
de iyi niyetle yola çıktık. Kamudan ankete 863 bin kişi katıldı. Skiplogic kullandık, 87 ile 150 ara-
sında soru sorduk, kişinin pozisyonuna göre 863 bin kişi katıldı. Eğer bir hafta daha bekleseydik 1 
milyonu geçebilirdi. Ama biz erteleme olmasın, terminlere uyduk. 

863 bin datayı analiz ettik. Şu anda merkez teşkilatlarımız ve taşra teşkilatlarında, devletin bütün 
kurumlarında, 81 vilayetindeki bütün teşkilatlarında çalışanların memnuniyet ve aidiyetini biliyo-
ruz. Yine bir resim çektik. Henüz kamuoyuyla paylaşmadığımız için tamamını birkaç tane figür 
söyleyebilirim. Mesela kamuoyunda en çok şikâyet edilen konu ücret olarak düşünülür ama an-
kete göre ücret bu kamudaki memnuniyetsizlik kriterleri arasında 6. sırada. Yani hiçbir şey bizim 
zannettiğimiz gibi değilmiş, bize büyük veriler doğruları söylüyor. 

Benzer ankete Amerika Birleşik Devletleri yıllardır bunu yapar, 598 bin kişi katılıyor. İngiltere’de 
300 bin kişi katılıyor, Kanada’da 170 küsur bin kişi katılıyor. Biz çalışamadan şunu anladık, ka-
muda veya özel sektörde çalışanlarımız objektif bir iş yaparsanız, bunu destekliyor. Devletine 
prim veriyor, devletini seviyor. Sonuçların büyük kısmını yıl sonu gelmeden yine kamuoyuyla payla-
şacağız.  Diğer kısmını da ilgili kurumlarla doğrudan paylaşacağız. Bizim müdahale yöntemimiz 
yöneticilerde ve çalışan kesimde farkındalık oluşturmak üzerine kuruludur. Hiç kimseyi zorla 
bir şeyi yapmaya itmeyeceğeyiz, farkındalık oluşturacağız. 



PANELLER 397

Kuramımız; insan iyidir, insan tembeldir değil motive etmek gerekir. İnsanların iyi olduğuna ina-
nıyoruz ve doğruyu gösterirsek, iyiyi gösterirsek onların o yönde hareket edeceğine inanıyoruz. 

DR. ALP KELER, CFA:
Dünyanın bu kadar hızlı dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz, belki de hiç olmadığı kadar hızlı. Bu-
gün ilkokula başlayanların çoğu belki çok farklı mesleklerde çalışacak, şirketler tarafından bak-
tığımızda şirketlerin ömrü S&P’de olsun, Fortune’da olsun gittikçe düşmeye başladı. Ortalama 
şirket ömrü S&P’de 15 yılın altına düştü. Bizde dönüşüm çok konuşuyoruz. Dijital ofis başkanımız 
sayın Dr. Ali Taha Beye söz vermek istiyorum. Biz neredeyiz Türkiye olarak, biraz bahsedebilirse-
niz stratejinizden.

DR. ALİ TAHA KOÇ:
Dijital dönüşüm ofisi olarak 1 nolu kararnamede bize verilen görevlerden hemen kısa kısa bahset-
tikten sonra dijital dönüşümden ne anladığımızdan da biraz bahsetmek istiyorum. Görevlerimiz;

• Dijital Türkiye dediğimiz yeni ismiyle, eski ismiyle e-devlet dediğimiz sistemin koordinasyonu 
bizim ofisimize verildi. 

• Türkiye’de millî ve yerli dijital teknolojilerin geliştirilmesi anlamında katkı sağlamayla gö-
revlendirdik.

• Üçüncü aşamada da kamunun, özellikle siber güvenlik anlamındaki koordinasyonu sağla-
maktan sorumluyuz. 

• Dördüncü de en zor olan ve ileride hayal etmemizi sağlayan yenilikçi teknolojiler, yapay zekâ 
ve büyük veri gibi teknolojilerin kamuda kullanımının artırılması konusunda görevlendiril-
dik.

Dijital teknolojilerin baş döndürücü hızla gelişimi sayesinde, artık dönüşümün hızı eskisinden 
daha fazla, dönüşümün etki alanı da eskisinden çok daha büyük bir kapsayıcı bir alanı var. Çok 
basit bir örnek vermek gerekirse, 1876’da Graham Bell ürettiği zaman sadece konuşmak için kul-
lanılan bir telefon, şu anda artık akıllı telefonlar hayatımızın bir parçası oldu ve yaşayış tarzımı-
zı, iletişim tarzımızı tamamen değiştirdi. Biz de dijital dönüşüm ofisi olarak burada değişim ve 
dönüşüm arasında öncelikle kamuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. En basit bir örnekle bir 
analoji yapmak gerekirse, bir yılanın gelişirken kabuğunu bırakması bir değişimken, biz kamuda 
bir tırtılın kelebeğe dönüşmesini istiyoruz. Tamamen bir değişimden daha farklı. Dijital dönüşüm-
den anladığımız, yenilikçi teknolojileri kullanarak sosyal refahın, ekonomik refahın artırılması 
için öncelikli olan insan faktörü. 

İnsan, iş süreçleri ve mesleklerde ve teknolojik unsurlardaki bütüncül dönüşümden bahsediyo-
ruz. Bu bir üç sacayağı. İnsan olmazsa, iş süreçlerini dijitalleştirmezsek ve teknolojik unsurlarla 
da bunu beraber kullanamazsak, bütüncül bir dönüşümden bahsedemeyiz. 

Bu anlayışla yola çıktıktan sonra öncelikle e-devleti ele almaya başladık. 2008’de başlamıştı ka-
muda dijitalleşme çalışmaları ve e-devlet sistemine sadece 5 bin giriş vardı ve yaklaşık olarak 
120 tane hizmetimiz vardı. Şu anda Kasım ayı itibariyle sistemimize 1 milyar girişi sağlamış ol-
duk ve 6500’e yakın hizmetimiz var. Ama bu yeterli değil. Vatandaşımıza dokunan tüm hizmetleri 
vermek istiyoruz. Şu zamana kadar yapılan en önemli şeylerden birisi, tekil hizmetler vermekti. 
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Sıfır belge politikası ile bütün sistemleri entegre etmeye çalışıyoruz. Eğer elektrik borcunuzu 
yatıracaksanız bir yere gidiyordunuz, trafik cezanızı verecekseniz bir yere gidiyordunuz, biz bu sis-
temin entegre olmasını ve en önemli şeylerden birisi de kamunun kamuyla arkada konuşmasını 
sağlamak istiyoruz. Vatandaşımızın dijital hizmetleri en hızlı şekilde almasını sağlamak istiyoruz. 

Bunun yanında siber güvenlik alanında yaptığımız şeylerden bahsetmek istersek, temmuz ayında 
sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla bilgi güvenliği konusunda 21 maddelik bir genelge yayın-
ladık. Bu konuda da mottomuz çok açık, bir avuç toprağı koruduğumuz gibi 1 bayt verimizi de 
koruyacağız diyoruz. Türkiye’nin verisini Türkiye’de kalacak mottosuyla yola çıktık. En son birkaç 
hafta önce, finans sektörünü de etkileyen siber saldırılara baktığımızda, Türkiye’nin verisinin Tür-
kiye’de kalmasının ne kadar önemli olduğu daha da göz önünde gözükmüş oldu. 

Bunun dışında da biraz önce bahsettiğim gibi millî ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve destek-
lenmesi konusunda, şöyle bir problemimiz var. Bu konularda, kamu olarak biz buna belki acı pay-
laşımı, pain sharing ile bazı yeni teknolojileri, yerli ve millî teknolojileri kullanmasını destekleye-
ceğiz, yani risk alacağız. Bu anlamda da biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye’nin ürettiği 
ilk yerli ve millî 4,5G baz istasyonlarını kullanmaya başladık. Ve bu kullanım sayesinde bütün 
operatörlerimiz de kullanıma geçtiler ve yaklaşık olarak Türkiye’de bin küsur tane baz istasyonu-
muz yerli ve millî bir baz istasyonumuz olan ULAK sayesinde iletişim kuruyor.

En son konuya gelmek gerekirse ve en önem verdiğimiz konulardan birisi de yenilikçi teknolojiler, 
büyük veri ve yapay zekâ teknolojileri. Yapay zekâ konusunda da Türkiye’nin ulusal yapay zekâ 
stratejisini yazıyoruz. Bütün kurumlarımıza gönderdik. Yapay zekâ stratejimizde, sayın cumhur-
başkanımızın G20 zirvesinde de çok bahsettiği insan odaklı, insanı merkeze alan bir yapay zekâ 
stratejisini yazıyoruz şu anda. Sene sonuna doğru inşallah yayınlamış olacağız. Burada 8 tane 
ilke belirledik, bu ilkelerin en önemlisi insan merkezli olması, adil olması, güvenilir olması 
ve ulusal ve etik değerlere uygun olması. Diğer yandan, nasıl insan susuz yaşayamıyorsa, yapay 
zekâ da verisiz yaşayamıyor. Ancak dünyada teknolojik firmalara sahip olan ülkeler ve bu konuda 
veri konusunda çok daha radikal olan ülkeler dışında, veri toplama konusunda çok sorunlarımız 
var. Bu anlamda da önce kamunun verisini standartlaştırmak ve yapay zekâ teknolojileri ve 
algoritmalarımızı kullanabilmesi için bir ulusal veri sözlüğü projesi başlattık. Ulusal veri söz-
lüğünde yapmak istediğimiz şey, kamu artık bir veri üretiyorsa, her kamu kurumu aynı veri sözlü-
ğüne, aynı standarda uygun olarak veri üretsin ve kamu kamuyla konuşabilir, aynı dili konuşabilir 
hale gelsin istiyoruz. Her konuşmamda çok basit bir örnek veriyorum ama 11 haneli, hepimizin 
kullandığı bir TC kimlik no’su bile bir kurumda vergi no diye kaydedilir, bir kurumda TC kimlik no 
diye, birisi kimlik no diye, yani bir standardın olmaması, tabi bunlar çok basit şeyler, ara yüzlerle 
çözülebilecek şeyler ama konuşmayı engelliyor. Beraber iş yapma ortamına engel oluyor. Ondan 
dolayı da bir kamu ulusal veri sözlüğü projesi başlattık, eğitimlerimizi tamamladık. Şimdi 2020’nin 
ortasına doğru ulusal veri sözlüğümüzü de oluşturmuş olacağız. Biraz önce bahsettiğimiz 6500 
tane hizmetten aldığımız verilerle, bunları da veri.gov.tr diye bir sistemle halkımıza açacağız. Çün-
kü biz açık veriye inanıyoruz, açık veriyle katma değerin üretilmesine inanıyoruz. 

Şu anda dünyada yaklaşık olarak yıllık 41 zetabayt veri üretiliyor. Zetabayt deyince insanlar biraz 
karıştırıyor, 21 tane sıfır koyacaksınız, epey bol sıfırlı, biraz da gigabayta benzetirsek 41 trilyon 
gigabayt çünkü herkesin telefonları olduğu için gigabaytı daha iyi biliyor. Bunun da Türkiye olarak 
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yüzde 1,5’una tekabül eden 500 eksabaytı da biz üretiyoruz. Artık ülkelerin gücünü gösteren şey 
bu veri ve bu veriden ürettikleri katma değer. En son yine sayın cumhurbaşkanımızla gittiğimiz 
G20 zirvesinde de liderler zirvesinde konuşuldu. Dijital ekonominin bütün potansiyelini kullana-
bilmek için öncelikle bu verinin paylaşılması gerektiği belirtildi. Bu paylaşımın, data free flow 
with trust şeklinde, yani bütün uluslararası şirketler arasında ve ülkeler arasında bir regülas-
yonla paylaşılması gerektiği vurgulandı. Biz de bu konuda çalışmalarımıza başladık ve açık veri 
politikasını desteklememize rağmen, öncelikle verimizin kalitesini arttırmamız gerekiyor. Bu 
konuda da şöyle diyoruz, herhangi bir veriniz olabilir, kamuda çok yapılan bir şeydir çünkü loglama 
çok basit bir şeydir ama o logu eğer etiketlemezseniz, bir şekilde klasifiye etmezseniz, o veriden 
bir değer üretemezsiniz. Veriniz kömür olabilir ama doğru etiketlediğiniz zaman o veriyi, o kömürü 
elmasa çevirebilirsiniz ve bir değer üretebilirsiniz.

Dijitalleşmeyle birlikte bu 6500 tane hizmetin verileri oluştuğu için, Siber güvenlik bizim için çok 
önemli. Nasıl bir avuç toprağımızı koruduğumuz gibi 1 bayt verimizi de koruyoruz dedik. Bunun için 
de Türkiye’de kamu için bir veri merkezi çalışmamızı başlattık. Örneğin, kamu kurumlarımız 
datayı paylaşmadıkları gibi, datanın kullanıldığı veya depolandığı yeri de paylaşmıyor. Biz de 
tüm hepsinin paylaşabileceği bir ortam hazırlayacağız. Mesela Güney Kore’de iki tane şehirde 
değişik veri merkezleri kuruyorlar ve 45 tane kamu kurumunun kendi veri merkezleri hiçbir zaman 
olmuyor ve bütün datalarını burada topluyorlar. Şimdi bizim bunu kırmamız gerekiyor. Herkesin 
verisi önemli ama bu kadar da sahipçilik veya bir kendi içinde tutma eğilimi var. Çünkü her kamu 
kurumu ne yazık ki veri merkezlerini hem siber güvenlik anlamında hem işletim operasyonel an-
lamda istediğimiz kalitede ne yazık ki yönetemiyor. O yüzden bu tekelleşmeye gitmemizin önemli 
olduğunu düşünüyorum ve 2020 çalışmalarımız arasında bu da önemli bir yer tutacak.

PROF. DR. GÖKSEL AŞAN:
Dönüşüm diyoruz, bu dönüşüm bizi de dönüştürüyor. Bu ofisler elbette böyle cumhurbaşkanlığı 
için de bir dönüşüm ama hepimizin de hayatını dönüştürdü. Benim akademide uğraştığım alan 
social choice, bu sosyal seçme kuramları. Bununla dünyada 300 kişi ya uğraşır ya uğraşmaz, son 
derece teorik bir alandır. Bizim de tabi kongrelerimiz olur, konferanslarımız olur daha doğrusu, 
her sene 3-5 tane yapılırdı. Böyle bir sürü paralel seanslar, konferansın içerisinde, her oturumda 
4 makaler olur sunacağınız. 4 makale olurdu sunmak için, 4 tane de izleyici olurdu. 5 olsa acayip 
sevinirdik, 5 kişi bizim makalemizi izlemeye gelmiş diye. O 4 izleyicinin de büyük olasılıkla 4’ü 
zaten o 4 paper’ın ortak yazarı. 

Ben bu göreve geldikten sonra böyle bir sürü insanın olduğu kalabalıklarla konuşmak zorunda 
kaldım, bu da benim açımdan büyük bir dönüşüm.

Biz ne yapacağız ya da bizden ne yapmamız bekleniyor finans ofisi olarak, onları hızlıca söyleye-
yim. Birçok kere çoğunuzla beraber olduk, şimdi ben böyle bir bakıyorum, bir sürü tanıdık yüz 
var, demek ki görevlerimden bir tanesini yapıyorum, o da sektörle ilişkiler, yoksa tanımazdım 
buradaki yüzlerin önemli bir kısmını ama çoğunu tanıyorum. Cumhurbaşkanımızın ofislerden en 
çok beklediği şey, sektörle yönetimin en üst kademesi artık cumhurbaşkanımız, o arada bir kısa 
yol oluşturmak. Çünkü elbette sektörle yönetimin en üstü arasında bir yol var, hiç ulaşılamaz değil 
ama o yolu şimdiye kadar en azından baktığınızda uzunca bir yoldu, bir sürü yerleri geçmeniz ge-
rekiyordu. En azından şimdi bu dört alanda artık bir kısa yol var. Bizim üzerimizden ne iletmeye 
çalışıyorsanız ne iletmek istiyorsanız, artık iletebiliyor olmanız mümkün. 
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Şunu düşünüyor olabilirsiniz, ya işte ben de geçen gördüm bu adamı, ayak üstü bir sürü şey an-
lattım aman bir kulağından girmiştir öbür kulağından çıkmıştır, yok emin olun olmuyor öyle. Ama 
önemli bir kısmı, gerçekten önemli olabilir dediğimiz kısmı hem bizim aramızda muhakkak ko-
nuşuluyor, bir şekilde de nereye iletilmesi gerekiyorsa oraya iletiliyor. Bu arada tabi bulunduğu-
muz konum itibariyle de sizden aldığımız şeyleri ille de sadece cumhurbaşkanımıza çıkartmak 
durumunda değiliz, bizden konu kimle ilgiliyse oraya da dağılabiliyor, onu da yapıyoruz. O da zaten 
işlerimizden bir tanesi. O yüzden ne olur benim alanım için söylüyorum ama eminim başkanlarım 
da benle aynı fikirdedir, bunu paylaşacak bir kanal olduğunu bilin ve buna devam edin. 

İnsan kaynakları kısmında Salim Hocamla, dijital tarafta Ali Taha Hocayla, zaten Arda Başkanım 
uzun süredir bu yatırım ajansının başındaydı, onlar zaten benzer bir işi yapıyorlar, onlar sürekli bir 
şekilde sektörle temas halindeler. Aslına bakarsanız, bir sürü başka görevimiz elbette var ama 
cumhurbaşkanımızın bizden en temelde beklediği hikâye bu: Hem sorun hem de fırsatlar için 
bürokrasiyi mümkün olduğunca aradan kaldıralım. Örneğin, bana daha çok fırsat geliyor. Birkaç 
tane böyle sorun oldu, şu şöyle yapılsa bu böyle yapılsa diye ama onun dışında kiminle ne konuş-
tuysam herkes böyle bir fırsat, bir proje, vs. söylüyor. İşte bunların elbette değerlerini olanlarının 
da bir an evvel hayata geçirilmesi lazım. Onu hayata geçirmek için de dediğim gibi biz önemli bir 
kanalız.

Bir diğeri zaten artık defalarca konuştuğumuz hikâye, İstanbul Finans Merkezi işi. Orada da bir şeyi 
itiraf edeceğim, ben ilk bu finans ofisinin başına geçeceğime dair o ilk bilgi geldiğinde, bir açtım ya 
finans ofisi ne iş yapacak diye kararnameye baktım. Birinci madde miydi ikinci madde miydi İstan-
bul Finans Merkezi, eyvah dedim. Proje bizde kaldı. Çünkü malum, epeydir devam eden, biraz da 
böyle ciddi zorluklarla, vs. gelen bir proje. Bir sürü sebepleri var, ayrıntıya girmemek lazım. Ayak 
direyenler var, çok açık konuşalım onu, bir de tam bir sahipliği olmamış projenin. Böyle 4-5 tane 
ayrı kurum, 4-5 ayrı görev olmuş. Sonra birine sekretaryası verilmiş, sonra o kurum lağvedilmiş, 
bu sefer sekretarya kime geçecek diye zannediyorum bir sene sürmüş. Böyle bir şeyle gitmiş proje 
ama temel sebebi, çok açık söyleyeceğim, Ankara’dan İstanbul’a taşınmak istemeyen bürokra-
sidir. Sonuçta bu iş çözüldü. Benzer teşhisi cumhurbaşkanımız da koyduğu için, bunun bir tane 
sahibi olsun ve bütün süreci o yönetsin demiş. İşte o görevi de ofise vermiş. Ben geldiğimde tabi 
bu projenin sadece bir inşaat projesi olduğunu elbette düşünmüyoruz, zaten öyle bir proje değil 
bahsettiğimiz şey ama inşaat da işin önemli tarafı. Çünkü inşaatı bitirmediğiniz zaman neyi sata-
caksınız dünyaya, yani içini bir şeyle dolduracağız ki sonra döneceğiz dünyaya diyeceğiz ki işte 
bakın bizim böyle bir şeyimiz var, hadi gelin. O yüzden inşaatı bir an evvel bitirmek lazım. Şunu 
anladık ki yeni bir oyuncu sokmadan sistemin içerisine, çözülebilmesi mümkün değil. Bu inşaat 
projesinin bir sürü sorun birikmiş. Örneğin, 2011 ya da 2012’de taahhütlü inşaat yaptırıyorsunuz, 
müteahhitlerle anlaşmalar yapılmış 2011’in fiyatlarıyla. Şimdi bugün müteahhide diyorsunuz ki 
hadi devam et bu fiyatlarla. Mümkün değil. Neyse tazminatı ödeyeyim diyebiliyor çünkü o fiyatlara 
devam etmem mümkün değil. Gelir paylaşımı verilen yerler var, altyapıyı bir firmamız yapmış, bü-
tün altyapıyı, hafriyatı, metro istasyonu dahil ama üstyapı bitmediği için senelerdir bekliyor. Ciddi 
bir kaynak yaratılmış. Bir şey sokmadan bitmeyecekti. Biz orada bir oyuncu sokmazsak, içerideki 
müteahhitler tırnak içerisinde, oraya bir oyuncu sokacaklardı ve bana sorarsanız, Türkiye’nin 
önümüzdeki belki de 10 yılı için en değerli projesi. Türkiye’ye gerçekten en çok değer katabi-
lecek, katma potansiyeli olan proje bu. Sadece inşaat diye bakmayın, İstanbul’u nasıl dönüştü-
rebileceğimizi, bunun sayesinde o yıllardır üzerinde konuştuğumuz sermaye piyasalarının derin-
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leştirilmesi, yaygınlaştırılması, bankacılığın etkisindeki finans sistemine içerisinde kendilerine 
yer edinebilmeleri, bu projenin içerisine koymanız mümkün. Nitekim hepsini bunun üzerinden 
koordine etmeniz, organize etmeniz mümkün. Böyle bir projeden bahsediyoruz. 

Biz bu projeye yeni bir oyuncu sokmasaydık, örneğin bir Katarlı veya Dubaili firmanın, girip orada 
yaratacağımız inanılmaz büyük değeri alıp götürdüğü bir işe dönüyordu. Şimdi bunu da istemedim, 
yani gönlüm hiç razı olmadı. Açık söyleyeceğim, engelledim. Ben kişisel olarak engelledim, onu da 
burada söyleyeyim ve netice itibariyle bizim kendi oyuncumuzu oraya soktuk. Neticede bu sürece 
dair sorunlar, inşaat dair sorunlar, bunların hepsini çözümledik. Yeni ihaleleri de yaptık. Geçtiğimiz 
hafta itibariyle inşaatlar başta olduğundan çok daha hızlı bir şekilde başlamış durumda. Projeyi 
2021’in sonunda bitirmiş olacağız. 2022’nin ilk çeyreğinde de taşınmaları başlatmış olacağız. Siz 
de yavaş yavaş varsa kira kontratlarınız bir yerlerde, önümüzdeki seneden sonra uzatmayın çünkü 
oraya geleceksiniz. Yani dağınık yerlerde dolaşmayın, işte yer orada hazır. Bu tabi oturduğunuz 
yerler açısından iyi bir haber olmayabilir ama sizin açınızdan iyi bir haber çünkü gerçekten 
sadece finans üzerine yoğunlaşmış bir yere geliyor olacaksınız. 

Diğer taraftan bu biz bu projeye dahil olmasaydık, Bir İstanbul Finans Merkezi bittiğinde herhangi 
bir sektörün herhangi bir alanda herhangi bir firmasına kiraya verilebilir durumdaydı. Yani öyle 
bir anlaşma yapılmamış. Dolayısıyla müteahhitler de kendini finanse edecek müşteriye verebilirdi. 
Ne olduğunun bir önemi yok, petrolcü de olabilirdi, leblebici de olabilirdi, herhangi bir şey olabilirdi 
ama işte adını da finans merkezi koyacaktık. Dolayısıyla bunu da engellemiş olduk. 

İstanbul Finans Merkezinde sektörün dışında, tabi ki birtakım kurumla olacak, kendi tahkimi-
miz olacak vs. ama sektörün dışında hiçbir firmanın olmayacağı bir yer orası. O açıdan da özel-
likle bu network için de inanılmaz bir fırsattır. Biraz öyle de değerlendirmek lazım. Bu neyse, işin 
bu tarafı halloldu ve gidiyor. Fakat tabi sizden asıl beklentimiz, tam da burada başlıyor. Bizim orayı 
mümkün olduğunca, bankacılık dışı sektörle dolduruyor olmamız lazım. Yani orayı bankalarla 
doldurmayacağız. Ama siz gelmezseniz doldurmak zorunda kalabiliriz. 

Burada yer almanın birtakım avantajları olacak. Hepsini sayamayacağım, üzerinde çalışıyoruz. 
Birtakım teşvikler olacak, özellikle yabancıları getirirseniz, yabancılarla ortaklık yaparsanız, bizim 
açımızdan çok değerli. Mesela fintek firmaları, startup’lar dahil olmak üzere, onu da birazdan 
söyleyeceğim, bizim için çok değerli, muhakkak orada olmaları lazım. Bunlarla orayı doldura-
cağız. O konuda da da iş size düşüyor. Biz, pazarlamasını yapacağız ama sizler de destek olmalısı-
nız. İstanbul’u gerçekten global bir finans merkezi haline getirirsek, siz kazanacaksınız. O yüzden 
de bir şekilde burayı ortak yapıyor olmamız lazım. Tamam koordinasyon bende ya da şimdi yeni 
oyuncumuz var, onlarla da zaten beraber çalışıyoruz. 

Zaten bu dönemde o kadar iyi bir konjonktür yakaladık ki; ilk defa ekonomi yönetiminde sermaye 
piyasasını, sermaye piyasalarını geliştirmeyi bu kadar önemseyen ve bu kadar kendine hedef 
olarak koymuş bir bakanımız var. Mesela bu İFM’de bu kadar kısa sürede işi bakanın desteği 
olmadan çözemezdim. Açık söyleyeyim, Ankara’da kolay değil o kadar iş çözmek, isterseniz cum-
hurbaşkanının ofisi olun, o kadar kolay olmuyor. Hazır bu fırsat varken bunu da değerlendirin. Ya-
kın zamanda, muhtemelen Ocak’tan sonra yeni bir paket daha geliyor, sermaye piyasalarıyla ilgili. 
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Örneğin kitle fonlamasıyla ilgili hemen yaptığımız çalışmanın karşılığını aldık. Düzeltmeler gere-
kiyorsa bizim biliyor olmamız lazım. Buna benzer bir yığın, emin olun sermaye piyasalarıyla ilgili, 
sermaye piyasasının önünü açacak, sizden gelen talepler üzerinden önünü açacak şeyler yapılıyor. 
Kanun çalışması yapılırken Sermaye Piyasaları Birliğinin hazırladığı bir öneri raporu var, o 
öneri en temel referanslardan biri. Oradaki bir sürü şey çıkıyor, yöneticilere pay senedi verilme-
sinden gibi pek çok önerinin hepsi şu anda hazır. Yavaş yavaş, adım adım bunların hepsi geliyor. Bu 
konjonktürü iyi değerlendirmek lazım. Sizden gelecek önemli 

Dediğim gibi, görev bende ama bu görev başarılıysa bu görevin en büyük artısı size olacak. Önü-
müzdeki iki yılın, benim açımdan, hatta iki yılın değil önümüzdeki beş yılın, on yılın benim açımdan 
en önemli projesi bu. İnşaatı kastetmiyorum, inşaatı zaten bitirdik. İstanbul’u gerçekten bir global 
finans merkezi yapmamız lazım. İstanbul bunu hak eden bir yer. Finans kanallarını çeşitlendirmek 
diğer bir vazifemiz. Bu nedenle son dönemde Asya turları yapıyoruz. Geçen Malezya’da kapalı 
yemekli bir toplantıdaydık. Malezya’da iki tane çok önemli bankacı, henüz Dubai’den gelmişler. 
“İstanbul dururken, Dubai nasıl bir finans merkezi olur, ben neden olduğunu biliyorum dedi ban-
kacı da siz kendinize bir sorun” dedi. Dubai dediğiniz yer, bir kara parçasıdır. Ne ülkedir ne başka 
bir şeydir, yarın İran’ın canı sıkılsa Dubai’yi alır. Ha ertesi gün elinden alırlar, ayrı. O tamam ama 
aldıklarında geri bir şey kalmaz. İstanbul’la kıyas kabul etmeyecek bir yerdir ama biz işte biraz 
yavaş davrandığımız için o gemiyi kaçırdık. Çok kolaylıkla bu coğrafi konumumuzla biz çok ko-
laylıkla Dubai’nin elinden de o finans merkezindeki firmaların yarısını alır buraya getiririz ama 
çaba harcıyor olmamız lazım. 

DR. ALP KELER, CFA:
Dikkat ettiyseniz, başkanlarımızın hepsinin ortak özelliği akademik kökenleri ve sunumlarında 
da dataya, veriye ve analize çok önem veriyorlar ve mesleklerini de ne kadar şevkle yaptıklarını 
görüyoruz açıkçası. Sayın Dr. Ali Taha Bey, dijital dönüşüm esasen şimdiye kadar konuştuğumuz 
dönüşümün vücut bulmuş hali. Burada kamu dijital dönüşüm lideri kavramı var, biz bu kavramdan 
ne anlamalıyız? Bu sürecin dijital dönüşüm sürecindeki yansımaları neler olmalıdır, kısaca bunu 
bahsedebilirseniz çok sevinirim.

DR. ALİ TAHA KOÇ:
“Kamu dijital dönüşüm lideri”, en son ekimde çıkan 48 nolu kararnamede yapılan değişiklikle 1 
nolu kararnameye eklenmiş oldu. Dünyada gelişmişlik, e-devlet gelişmişlik endekslerine baktı-
ğımız zaman gördüğümüz bir şey vardı. Hem Birleşmiş Milletler’in yaptığı endeks çalışmalarında 
hem de Japonya Wasada Üniversitesinde yapılan araştırmalarda 65 değişik ülke incelenmiş ve her 
seneki raporda bu ülkelerde acaba bu dijital dönüşümün bir kamuda lideri var mı yok mu sorusu 
soruluyordu. 

Doğru strateji ve doğru politika ne kadar önemliyse, özellikle kamuda bir liderin olması ve 
lider öncülüğünde olması da aynı şekilde önemli. Buna baktığımız zaman da bu ekim tarihi iti-
bariyle kararname değişikliğiyle artık kamunun da bir dijital dönüşüm lideri var. Kamu dijital dö-
nüşüm lideri bir pozisyon değil, bir fonksiyon. Hem Birleşmiş Milletler endeksi çalışmalarında 
hem de bütün uluslararası e-gelişmişlik, e-devlet gelişmişlik endekslerinde sorulan ilk soru, bu 
işin bir lideri veya dönüşüm lideri var mı diye. Artık bundan sonra cevabımız var çünkü buna bir 
mevzuatsal da bir cevap isteniyordu. 
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Kamuda dijital dönüşüm liderinin esas amacı, dijital dönüşümün yol haritalarını hazırlamak, 
sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde yol haritalarını hazırlamak ve bunun uygulanmasını 
sağlamak. Kamu dijital dönüşüm lideri kavramı özel sektörde çok kullanılan Bilgi İşlem Genel 
Müdürü (CIO) ile aynı ama kamu için yeni bir tabir. Burada ne yapacağız, biz bilişim teknolojile-
ri altyapılarında, biraz önce bahsettiğim gibi nasıl veri merkezlerini konsolide edeceksek, insan 
kaynağı konusunda da bir çalışmamız olacak. Çünkü en son bu sizi de etkileyen siber saldırılarda 
gördüğümüz en önemli sorunlardan birisi de kalifiye insan kaynağı. Niteliksiz insan arzıyla, ni-
teliksiz işgücü arzıyla nitelikli işgücü talebi arasındaki dijital dünyada bu çatal, artmaya başladı. 
Ben de bir pilot olarak onu söyleyeyim, eskiden pilotlar daha iyi uçak kullanırlardı, şimdi artık 
teknoloji gelişti, uçaklara güveniyorlar ve biliyorsun en son 737 Max olayında da pilotların uçağa 
çok güvenmesinden dolayı oldu, tabi yazılımsal sorunlar da vardı.

Siber güvenlikte de artık aletlere ve sisteme çok güvenmeye başladık ve sonucunda nitelikli insan 
gücü eksikliği olmaya başladı. Bu anlamda da özellikle kamu dijital dönüşüm liderinin yapacağı 
işlerden birisi de kamudaki insan, dijitalleşme ve dijital dünyadaki yetkinliği artırabilmek ola-
cak. Bunun için en önemli şeylerden birisi de farkındalık. 

Diğer önemli konulardan birisi de yapay zekâ. Ama yapay zekaya geçmeden önce şunu söylemek 
istiyorum, finans sektörüyle alakalı özellikle Dijital Türkiye’de yaptığımız çalışmalardan biraz 
bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz şu zamana kadar 48 milyon tane yeni kimlik kartı dağıttık. Bu 
yeni kimlik kartımız, bizim için çok kullanışlı bir kart, gerçekten de her şeyi onunla yapabiliyoruz. 
Şunu söyleyeyim, ben işe geldiğimden beri elektronik imzamı onun içine gömdüm ve elektronik 
imzamı onunla atıyorum.

Aynı şekilde yakınlarda bir bankamız o kartı kullanarak artık hizmet vermeye başladı. Biz bu 48 
milyon tane dağıttığımız kartı daha fazla kullanmak istiyoruz ve bunun için de 2020 kalkınma pla-
nına EKDS dediğimiz elektronik kimlik doğrulama sunucusu ve sistemini aktive etmek, pilot ça-
lışmaya aktive etme konusunda bir çalışma başlattık. Artık kimlik kartınız varsa diğer kartlara 
ihtiyacınızın olmaması gerekiyor. Onun dışında şöyle de bir güzelliği var, içinde bir PIN şifremiz 
var, bankamatik kartları olabilir, içinde 6 parmağımızın biyometrik verisi var. Çünkü günümüzde 
artık siber güvenlik, olmazsa olmaz dediğimiz siber güvenlikte en önemli şeylerden birisi, tek bir 
doğrulama sistemi güvenliği sağlayamıyor. Ondan dolayı ikinci bir doğrulamaya ihtiyacımız var. 
İkinci bir doğrulama da artık şifreyle değil, daha çok biyometrik bir kanalla yapılmak isteniyor. 
Burada şu anda 48 milyon tane vatandaşımızın toplanmış, güvenliği sağlanmış parmak izleri var. 
Bundan sonraki bütün kullanışlarda, hem bankalarda, hastanelerde artık kimlik kartımız ve par-
mak izlerimizi kullanmaya başlayacağız. Bu da şu ana kadar yapılmış yatırımın daha efektif ol-
masını sağlayacak ve özellikle sağlık sektöründeki kaçakların engellenmesine ve çok büyük 
miktarlarda kazançlar sağlanmış olacak. 

En son olarak da bu sene açacağımız bir kütüphanemizde kesinlikle girişlerimiz kimlik kartıyla 
olacak. Bundan sonra ne kütüphane kartı ne lounge kartı ne banka kartı, bir kartla yapılacak. 
Amacımızın birisi de cüzdanlarımızı küçültmek. Belki ileride kare kodlarla, güvenli mobil iletişim-
le bunları cep telefonuna taşıyabileceğiz ama insanlarımızın dijital teknolojileri kullanmasını daha 
fazla kullanmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca, dijital Türkiye platformunda Ankara’nın batısıyla 
doğusu arasında bir kullanım miktarı arasında bir fark var olduğunu gördük. Yani dönüp dolaşıp 
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geldiğimiz şey dijital okuryazarlık. Vatandaşlarımızın dijital okuryazarlığını arttırmak için önce 
bu aradaki 50 yaş ve üstündeki dijital okuryazarlığı anlatabilmek için veya bu eğitimlere başlıyoruz.

Bunun dışında da “tek durak noktası” diye bir proje başlattık. Tek durak noktasında dijital okur-
yazarlığı olmayan kişiler için her ilimizde bir tek durak noktası olacak. Çünkü belli bir yaştan 
sonra herkesin bu e-devletle veya dijital Türkiye’yle iletişimini ya yeğeni yapıyor ya kardeşi yapıyor 
ya çocuğu yapıyor ve onların bunu yapmasını engellemek işitiyoruz. Vatandaşlarımız oraya gittik-
leri zaman dijital Türkiye’den alacakları bütün hizmetleri bir yardımcı vasıtasıyla alabilmiş ola-
caklar. Dünyada mesela Azerbaycan’da mesela ASAN denilen bir hizmet var. Türkiye’nin batısına 
baktığımız zaman özellikle Avrupa’da ve Amerika’da genelde bizim yaptığımız gibi bu dijital por-
taller var. Ama yetkin bir sayıya ulaşabilmemiz için en önemli şeylerden birisi, dijital okuryazarlık 
seviyemizin de belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Biz kullanmayı seviyoruz ama o konularda biraz 
daha kendimizi zorlamıyoruz. 

Son yaptığımız ufak araştırmada, yeni teknolojiler, insanımız ne kadar ilgi gösterdiğine baktık. 
Ocak 2019’dan beri her gün üç tane konunun sosyal medyada gündem olma sayılarını ölçtük. 
Bunlar yapay zeka, sigara, ve futboldu. Tahmin edeceğiniz üzere rakamlarımıza baktığımız zaman 
1’e 20 oranlarında futbol önde gidiyor. 1’e 16 oranında sigara önde gidiyor, 1 olan da yapay zekâ. 
Veriden bir değere dönüştürebileceksek, bugün de dönüşümü sağlayacaksak, her veri konuşur 
ama biz bunu anlamlandırıp bir değere dönüştürmemiz lazım. Hem bunu değere dönüştürürken 
de yapay zekâ konusunda daha fazla konuşmamız gerekiyor, daha fazla farkındalık oluştur-
mamız gerekiyor. Bir robot çıktığı zaman veya rubick küpü çözen bir maket çıktığı zaman değil 
de bunun yaşantımızı nasıl etkileyeceğini inceleyip, irdeleyip, bu konularda daha fazla farkındalık 
sahibi olmamız gerekiyor.

PROF. DR. GÖKSEL AŞAN:
Göreve geldiğimde, Türkler oraya yatırım yapmaz, şunda şöyle yapar, finansal okuryazar değiller 
diye, onlarca genelleme duydum. Muhakkak elde büyük bir data var ki böyle bir geneleme ya-
pılıyor. Şimdiye kadar Türklerin, bizlerin bu finansal davranışları ilgili araştırmalar, maksimum 
2500 kişiyle yapılmış. Bütün genellemelerimiz emin olun, araştırma üzerinden yapıyorsanız 2500 
kişiyle yapılan bir çalışma. Biz şimdi 15 bin kişilik bir araştırmayı bitirmek üzereyiz. Araştırmanın 
ilk sonuçlarını önümüzdeki ay inşallah açıklayacağız. Bütün sektörle araştırmanın tüm verilerini, 
alt verilerini paylaşacağız. 15 bin kişiden cevap alabilmek için 60 bin kişiye gittik tabi zorlandık. 
Detaylı bir çalışma ve birebir görüşmeler oluyor. Örneğin  yatırımlarınızı altına yatırıyorsanız nerde 
tutuyorsunuz, evde demek istemeyebiliyor.   Altın tamam, altın diyor ama şimdi o altın nerede, ser-
tifikada mı, evde mi, kasada mı, bankada mı, bu tür sorulara cevap alamıyoruz ama yine de geniş 
bir sette bu 15 bin kişilik çalışma bitti. Çok ilginç sonuçlar var, sizinle paylaşacağım ama önemli 
bir kısmımızın finansal okuryazar olmaması, çok büyük bir yanılsama. 

DR. ALP KELER, CFA:
Sözü insan kaynakları ofisi başkanımız Doç. Dr. Salim Beye aktarmak istiyorum. Biz tabi burada 
finans sektörü çalışanlarıyız, şu ana kadar finans sektörü en yetkin çalışan insan profilini çeke-
biliyordu, son yıllara kadar. Tabi teknolojik gelişmeler biraz bunu etkiledi. Biz bugün tüm finans 
sektörünü düşünürsek, buna bankalarımız da dahil, diğer sektör, sermaye piyasası kurumları da 
dahil, şu an üniversitelerde yeni öğrencileri, yeni mezunları çekmekte biraz zorlanıyoruz. Buna 
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en son bir Sermaye Piyasaları Birliği olarak bir seratonin diye bir hackathon’da da yaptık, biraz 
yazılım sektöründeki ilgi duyan arkadaşları da çekmeye çalıştık. Gerçekten çok farklı açıklar ol-
duğunu gözlemliyoruz. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir, biz bu beyinleri nasıl çekebiliriz finans 
sektörü olarak?

DOÇ. DR. SALİM ATAY:
1990’dan itibaren Türkiye’de finans piyasaları büyümeye başladığında, Türkiye’deki üniversite-
lerin en iyi öğrencileri, en nitelikli öğrencileri sizin sektörünüz seçmeye başladı. Daha önce en 
yetenekli, en zeki çocuklar, bu bankacılık ve benzeri sektörü seçerken, 2001 kriziyle birlikte kadar 
zeki, yetenekli falan olduğunun hiç kimse gözünün yaşına bakmadı ve kapıya koydu. Bu çok dra-
matik bir şeydi. Zeki, yetenekli insanlarda bu bir travma etkisi yaptı. Örneğin 2014 ile 2018 ara-
sında, 5 yıllık dönem içerisinde 18.618 tane üniversiteli öğrenci, sizin sektörünüze girmiş. Son 3 
yılda 3.980, 4.277, 3.904,  önce yüzde 9’luk artış olmuş ardından düşüş söz konusu. İlgili bölümler-
den, ekonomi, işletme, vs. gibi bankacılık gibi bölümlerden mezun olanların da sadece yüzde 6’sı 
2018’de sizin sektörünüzde işe başlamış. 3 yıl önce yüzde 8 olan oran, 2017’de yüzde 7’ye düşmüş, 
2018’de yüzde 6’ya düşmüş. Yani sizin alanınızla ilgili alanlarda uzmanlık eğitimi alıyorlar ama 
sizin sektörde çalışmıyorlar. Sektör karar vericilerin, büyük oyuncuların üzerinde düşünmesi 
gereken bir konu.

Üniversite eğitimi almış yetenek olarak tanımladığımız kesimin yüzde 59’u kadın, yüzde 41’i erkek. 
Yüzde 20’si iktisatçı, mezuniyeti, işletme yüzde 17, yüzde 8’i bankacılık diye böyle gidiyor. İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Kocaeli en çok yüksekokul eğitimi almış finansçının istihdam olduğu iller ola-
rak görünüyor. Hangi üniversiteden mezun olanlar en çok finans sektöründe çalışıyor? Yüzde 8’le 
Marmaralılar finans sektörünün en çok mezunu çalışan üniversitesi. İstanbul Üniversitesi yüzde 
7, Dokuz Eylül Üniversitesi de yüzde 3’le devam ediyor, yine yüzde 3 Anadolu’dan bir üniversite. 

Şimdi bunlar böyle genel makro veriler. Niye böyle oldu? Şimdi iki ayrı yaklaşım var. Bir tanesi, 
finans sektörü yüzde 10’la 25 arasında, bu yapay zekâ, dijitalleşme vs. işleri devreye girdikçe en 
çok datayla uğraşan, datanın en çok kıymetini bilen sektör. Bizim akademide kullandığımız bir 
tabir vardı, datanın suyunu sıkmak deriz, siz hakikaten datanın suyunu sıkıyorsunuz her türlü et-
kin kullanıyorsunuz. Ama bu esnada iş dijital olunca yapay zekâ da devreye giriyor ve doğal olarak 
insanların işsiz kalma riski ortaya çıkıyor. Bundan mı? Şimdi Acemoğlu bu işe bir çözüm getirmiş, 
sağ olsun, 2017’de bir makalesi var. “Finans sektörü teknolojiden en çok yararlanan sektörlerden 
birisidir fakat sanıldığı gibi işsizlik sebebi değildir” diyor. Yani teknolojinin artışı, bankacılıkta ve 
benzeri kurumlarda işsizliğe neden olmuyor, daha çok datanın işlenmesi daha yeni iş alanları-
na fırsat sağladığı için teknoloji sizin sektörünüz için bir risk olarak görülmüyor. Bu biraz önce 
karşı karşıya kaldığımız yetenek kaybı konusuna da bir çözümü bize söylüyor. 

Diğer bir husus, bizim ölçümlerimizde yetenek uyuşmazlığına, baktığımız zaman, bankacılık sek-
töründe çalışanlar 1,47 puan, yani lise düzeyinde beceri setine sahip olan insanların yapabileceği 
iş, bu çok dramatik. Eğer siz kendi sektörünüzde yetenek kaybının önüne geçmek istiyorsa-
nız, birincisi çocuklardan sadece iyi analiz yapması, iktisat işletme bilgisi değil, aynı zamanda 
yetenek size gelsin diye onlara teknolojiyi öğretecek programlar açmanız lazım, orada zen-
ginleştirmeniz lazım. İkincisi, bizim çocuklarımıza lütfen lise mezunu, Avrupa’da lise mezunu 
çocukların yaptığı işleri yaptırmayın.  Türkiye’deki en iyi üniversitelerimizin iyi çocukları finans 
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sektöründe çalışıyor sizde, siz onlara, (veri bize böyle söylüyor, o yüzden çok rahat konuşuyorum), 
lise düzeyinde beceri gerektiren işlere verdiğiniz zaman orada tatminsizlik başlıyor ve doğal 
olarak sektörü terk ediyorlar ya da terk etmiş olanlar tercih edecek kişiler uzak tutuyorlar. 

DR. ALP KELER, CFA:
Finansal hizmetler sektöründe müşterilerin yeni beklentileri ve teknoloji dünyasında değişim 
çok hızlı ilerliyor. Artık dünyada hesap açmak, biyolojik imzalarla hesap açılabiliyor. İşlem yapmak 
daha kolay. Bizde sermaye piyasası da mevzuattan kaynaklanan bazı nedenlerle kâğıt üzerinden, 
ıslak imza kullanıyoruz. Ben e-devleti çok yakından takip ediyorum ve sürekli yeni bir içerik geli-
yor, çok zengin bir içerik var. Biz acaba bu e-devlet modülünü hesap açılışlarında kullanabilir miyiz, 
bu konuda düşüncelerinizi ben merak etmek istiyorum.

DR. ALİ TAHA KOÇ:
Cumhurbaşkanı kararıyla 111 tane süreçte değişiklik yapılan yeni sistem ile birçok iş sürecini 
kolaylaştırdık. Biz dijitalleştikçe her hizmeti teker teker iş süreçleri anlamında değerlendiri-
yoruz. Çok basit bir şeye örnek vereyim mesela. Geçen sene itibariyle, tapudan vesikalık fotoğraf 
isteme gibi bir lüzumsuzluğumuz varmış, onu kaldırdık. Ne zaman ki dijitalleşmeye başladığımız 
zaman, belgelerin azaltılması konusunda karşımıza çıkan sorunları da bir cumhurbaşkanlığı ka-
rarıyla çözmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı zaten e-devletin ismini Dijital Türkiye olarak değiştir-
dik. Sadece devletin verdiği hizmetler değil, şu anda 21 tane elektrik dağıtım şirketi var, onların 
bütün aboneliklerini yapabiliyorsunuz. 73 tane doğalgaz dağıtım şirketi var, bunun 72’sinin işlerini, 
aboneliklerini yapabiliyorsunuz. 

Bundan sonraki amacımız da artık bankacılık, çünkü BDDK’nın bir sorumluluk alanı olduğu için 
biz bundan sonra da bankacılığa girdik. İlk yapacağımız şeylerden birisi de artık e-devlette hesa-
bınızın olup olmadığını görebilmek. Şu, ama burada yine bir ek parantez söyleyeceğim, buradaki 
hesap 1-0, yani tam dijital. Hesabınızın içeriği olmayacak çünkü birçok vatandaşımız zamanında 
açmış bir hesabı unutmuş ve bunu artık insanların nasıl şu anda mobil hat sorgulaması yapabili-
yorsanız ve elektrik faturanız var mı yok mu bakabiliyorsanız veya trafik cezası var mı yok mu baka-
biliyorsanız, hesabınızın olup olmadığını görebileceksiniz. Bu sene sonuna kadar BDDK bitirmek 
istiyor ama belki birkaç ay sarkabilir, her vatandaşımız e-devlete girdiği zaman bütün bankalarla 
entegre olduğu için, veriyi BDDK aracılığıyla alacağız. Bir sonraki aşamada hesap açma, hesap 
kapama konularında çalışmalarımız devam ediyor. Orada da bu ıslak imza mevzuat konusuna ge-
liyoruz. Orada da yaklaşık olarak mobil imza konusu, 2048 pressure point dediğimiz baskı yapa-
bileceğiniz imzayı oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bazı regülasyonlar var, imza attığınız zaman 
dijital ortamda ne kadar hedge’leseniz, OCR’lasanız, şifreleseniz bile yeniden kullanılamaz hale 
gelmesi lazım. Oradaki mevzuat sorunlarını da yavaş yavaş çözeceğiz. Dediğim gibi her yaptığımız 
hizmeti biz dijitalleştirip bırakmıyoruz. Ondan sonra o hizmeti tekrar ele alıp o hizmetin süreç-
lerini iyileştirme yöntemine gidiyoruz. Bu önce hizmetleri açtıktan sonra bankacılıklarda, ondan 
ikinci aşamada da hesap açma olayı yol haritamızda var.

DR. ALP KELER, CFA:
Başkanım çok teşekkürler, gerçekten buradaki katılımcılar da çok mutlu olmuştur. Çünkü ba-
riyerlerin azaldığı bir ortamda yatırımcıların piyasalarla, istediği yatırımlara ulaştığı bir ortam, 
kolaylıkla ulaşabildiği bir ortam, aslında rekabetçiliği de artırıyor bir anlamda. Ben son sözü size 
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vereceğim yine çünkü bir soru geldiği için bu soruyu aktarmak durumundayım izninizle. Şimdi 
kamuda biliyorsunuz özel sektörle rekabet edebilecek bazı çalışmalar ve son dönemde de kamu 
tarafındaki insan kaynağı profili de çok kuvvetleniyor. Biraz bu konuda çok kısaca bilgi verebilirse-
niz, bu soru da geldiği için aktarmak istiyorum.

DOÇ. DR. SALİM ATAY:
Bunu iyi veya kötü yorumlayabilirsiniz ama 2021 yılına geldiğimiz zaman biz kamuda pek çok sek-
törde, özel sektörde rekabet eder hale gelmiş olacağız. Şu anda bu süreç zaten savunma sanayiinde 
filan başladı, üniversitelerimizin en başarılı çocukları kamunun savunma sanayi şirketlerini tercih 
eder hale geldi. Aynı şeyi diğer sektörlerde de göreceksiniz, bankaların durumunu görüyorsunuz, 
kamu bankaları güçlü geliyorlar. Sadece bu birkaç sektörde değil, kamuda, bütün sektörlerde re-
kabet edebilir hale geleceğiz. Geçen iki üç hafta önce bir toplantı yaptık holdinglerin üst düzey İK 
yöneticileriyle. Onlara da bunu açıkça belirttik. Bu bir meydan okuma olarak algılayabilirsiniz, bir 
iyi niyet ya da temenni olarak algılayabilirsiniz ama biz bütün hesaplarımızı, kamunun özel sek-
törle rekabet edebildiği ve Türkiye’nin bu coğrafyada, dünyanın önemli bir kısmında büyük oyuncu 
olduğu bir tasarım üzerine kuruyoruz ve bunu yapacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Bir yerde 
yapılacak çok işin olması, orada başarısızlık olacağı anlamına gelmiyor. Yaptığınız her şeyin kar-
şılık bulacağı anlamına geliyor, benim bakış açıma göre ve şu an biz bu bir yıl içerisinde aldığımız 
sonuçlar o kadar ümit verici ki birkaç yıl içerisinde bunu sizler de göreceksiniz diye umuyorum.
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EĞİTİMLER
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Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2019’da, varant, bitcoin, blokzincir, fintech, algoritmik 
işlemler, VİOP, BES, TEFAS gibi birbirinden farklı konularda 33 eğitim programı düzenlendi. 
Panellerle eş zamanlı olarak düzenlenen ve Kongre katılımcılarının ilgiyle takip ettiği eğitim 
programlarında, alanında uzman 42 eğitmen görev aldı. Eğitimlerin başlıkları ise aşağıdaki gibidir: 

• Keşke Varant Alsaydım!
• Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
• Kalk’ın! Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelere Kalkınma İktisadı 

Penceresinden Bakış
• Yatırımcı Davranışları ve Bilinçli Yatırım Fonu Seçimi
• BES’te Hangi Fonu, Nasıl Seçmeli?
• Piyasada Fırsatları Okuma ve Stratejinin Rolü
• Bitcoin, Blokzincir ve Kullanım Alanları
• 20 Doğru Bilinen Yanlış!
• Varlık Yönetiminde; VİOP, Uluslararası Piyasalar ve Kaldıracın Doğru Kullanımı
• Parasını Yöneten Hayatını Yönetir
• Bitcoin mi Dedin? Bitcoin (kripto paralar) Hakkında Stand-up
• Algolab – Algoritmik İşlem Stratejileri Oluşturma
• Gençliğin Geleceği (Fütürist Bir Bakış)
• Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları Sicil ve Eğitim Süreçleri Hakkında Bilmeniz 

Gerekenler
• Piyasa Psikolojisi, Trading Disiplini ve Sentiment Algo ile Teknik Analize Yeni Bir Bakış
• Dönüşen “Marka Bilinirliği” ve Marka İletişiminde Sürdürülebilirlik
• MKK Katma Değerli Hizmetleri ve Dijital Şirket Uygulamaları
• Algoritmik İşlemler
• Bireysel Yatırımcı İçin Teknoloji Rehberi: Bu Piyasada Hayatta Kalmak İçin Bilinmesi 

Gereken Yazılımlar, Ürünler ve Servisler
• Katılım Esaslı Fonların Gelişimi ve Sektördeki Yeni Ürünler
• Yatırıma Nasıl Karar Verilir? Döviz mi? Altın mı? Borsa mı?
• Borsa’da Satır Aralarının Önemi
• Sermaye Piyasaları Verileri ve e-VEDO Sistemi
• Algoritmik İşlemde Kritik Noktalar
• CFA Programı Tanıtımı
• Veri Bilimci: Para Dedektifi
• Tüm Yönleriyle Yurtdışı Piyasalarda Yatırım
• TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu)
• Fintech Dünyası ve Bankacılığa Etkileri
• Sermaye Piyasalarında Yönelimler
• Blockchain Teknolojisine Giriş
• Borsa’da Seçicilik ve Zamanlama
• Harçlık Oyunları
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B2B GÖRÜŞMELERİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2019’da, 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, 2 TSPB üyesi, 4 farklı firma ile görüşmek üzere başvuru-
da bulundu. İki gün boyunca süren Kongre kapsamında, sermaye piyasalarından fon temin etmek, 
yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlendirmek ve faiz/döviz riskini yönetmek isteyen 4 reel 
sektör firması ile 2 aracı kurum 5 ayrı görüşme gerçekleştirdi.
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KONGRE 2018

Ana temasının “Gelecek” olarak belirlendiği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2018’de, yapı-
sal reformlar, ticaret savaşları, girişimcilik gibi makroekonomik konular; yapay zeka ve etkileri, 
teknolojinin finansal mimariyi ve iş modellerini değiştirmesi, gelecekte istihdamın nasıl olacağı, 
müşteriyi tanıma kuralına ilişkin fintek uygulamaları, blockchain uygulama örnekleri gibi yıkıcı 
teknolojilerin etkileri; kur ve faiz riskinin yönetimi, sermaye piyasası ihraç süreçleri ve halka açıl-
ma 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 kurumsallaşma 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 piyasa-
larında değerlendirmek ve faiz/döviz 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 yardımcısı, 1.000’in üzerinde müdür ve müdür yardımcısı, 2 binin üzerinde uzman, 
320’den fazla akademisyen ve 1600’den fazla öğrenci katıldı.

BASINDA VE DİJİTAL KANALLARDA KONGRE

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ile ilgili olarak yazılı basında 105 haber yayımlanırken, online 
kanallarda 927 haber yer aldı. Bu haberler sayesinde 18 milyon’un üzerinde kişiye erişim sağla-
nırken, haberlerin reklam eş değeri ise 2 milyon 900 bin TL’ye ulaştı. Kongre için geleneksel med-
ya çalışmalarının yanı sıra dijital medya kanallarında da kapsamlı bir tanıtım çalışması yürütüldü. 
Kongrenin internet sitesi kullanıcılar 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.

MOBİL UYGULAMADA KONGRE 

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında katılımcıların kongreyi daha rahat takip etme-
leri için 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında 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 de-
taylara kolaylıkla ulaşmalarına ve Favoriler bölümüyle kendi takvimlerini oluşturmalarına olanak 
sağladı. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin Mobil Uygulama Sponsoru olarak destek ver-
diği 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, uygulama üzerinden 
20 bin 206 kez oturum açıldı. USA’den 73, İngiltere’den 22 olmak üzere toplam 95 yabancı kişi uy-
gulamayı 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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KONGRE 2017

Türkiye’nin 2023 vizyonundan hareketle, ana temasının “Geleceğimiz İçin Büyüme” olarak belir-
lendiği kongrede, başlangıç aşamasındaki yatırımların finansmanından halka arzlara, menkul kıy-
metleştirme 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 sek-
törü 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) ala-
nında, sermaye piyasalarından fon temin etmek, yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlen-
dirmek 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 des-
tekledi. Kongre’ye 1500’e yakın öğrenci katıldı. Bu öğrencilerin 300’ü sponsorlukla katılımlarını 
gerçekleştirdi. 

DİJİTAL KANALLARDA KONGRE

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi için geleneksel medya çalışmalarının yanı sıra dijital medya 
kanallarında da kapsamlı bir tanıtım çalışması yürütüldü. 

Kongre ile ilgili olarak yazılı basında 79 haber yayımlanırken, online kanallarda 35 haber yer aldı. 
Bu haberler sayesinde 6 milyon’un üzerinde kişiye erişim sağlanırken, haberlerin reklam eş de-
ğeri 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 üzerinden 7 bine yakın beğeni alırken, Twitter’da yayınlanan içerikler kullanı-
cılar tarafından 165 defa retweet edildi. Linkedin platformunda ise 6 bine yakın kişiyle etkileşime 
geçildi. Instagram platformunda kongre içerikleriyle 2 bin kişiyle etkileşim sağlanırken, yayınlanan 
içerikler 7 bine yakın beğeni aldı.

Kongrenin internet sitesi kullanıcılar tarafından yaklaşık 170 bin defa ziyaret edilirken, site üze-
rinde en çok ilgi çeken konu başlıkları ve konuşmacı isimleri arasında Fintech ve Sermaye Piyasa-
sı, Mahkeme Dışı Uyuşmazlıkların Çözümü, James Robinson ve Chris Skinner yer aldı. 

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında katılımcıların kongreyi daha rahat takip etme-
leri için özel bir mobil uygulama hazırlandı. Bu uygulama kongre programını detaylı bir şekilde 
içermesinin yanı sıra anket özelliğiyle katılımcıların paneller ve kongre hakkında görüşlerini pay-
laşmasını sağladı. Ayrıca, katılımcıların birbirleriyle iletişim kurmaları için uygulama kapsamında 
interaktif bir platform oluşturuldu. Toplam 2 bin 500 kişinin indirdiği uygulama, kullanıcılar tara-
fından kongre boyunca aktif bir şekilde kullanıldı.
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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 Ser-
maye Piyasaları Kongresi, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, 4-5 Kasım 
2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döne-
min Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve dönemin Birlik Başkanı İlhami Koç’un açılış ko-
nuşmalarıyla başlayan Kongre’de, Türkiye’den önemli isimlerle birlikte dünyadan finans guruları, 
akademisyenler, piyasa temsilcileri, kurumsal ve bireysel yatırımcılar bir araya geldi.

Türkiye genelinden yoğun ilgi gören Sermaye Piyasaları Kongresi’ne 2 bin 47 misafir katıldı. Kong-
re kapsamında 14 panel ve 18 eğitim programı düzenlendi. Eğitim programlarına ise yaklaşık 450 
kişi katılım gösterdi. Kongre kapsamında düzenlenen panellerde ve eğitim programlarında, varlık 
fonu ve altyapı yatırımlarının finansmanı, İslami finans ürünleri, halka arzlar, finans teknolojileri, 
yabancı yatırımlar, gayrimenkul yatırımları, türev ürünler, özel sektör tahvilleri ve sermaye piya-
salarında 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 Baş-
kanı Dr. Vahdettin Ertaş, dönemin Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet Bostan, Hazine Müste-
şar 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 Oli-
ver August ve ‘Hatasız Düşünme Sanatı’ adlı kitabın yazarı Rolf Dobelli gibi önemli isimler yer aldı.
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2016 KONGRE BASIN YANSIMALARI



4712016 KONGRE

2016 KONGRE FOTOĞRAF GALERİSİ

4 KASIM 2016
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2016 KONGRE FOTOĞRAF GALERİSİ

4 KASIM 2016



4732016 KONGRE

2016 KONGRE FOTOĞRAF GALERİSİ

5 KASIM 2016
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2016 KONGRE EĞİTİM SALONLARI
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2016 KONGRE EĞİTİM SALONLARI
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2016 KONGRE STAND ALANLARI



4772016 KONGRE

2016 KONGRE SPONSOR PANOSU
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