Istanbul, 14 Eylül 2022

Saygıdeğer Bakanım, KOSGEB Başkanım, değerli Teknokrat ve Bürokratlar, Sevgili
Misafirler,
T-Gate TEKMER açılış törenine hoşgeldiniz.
Bu mütevazı törenimize yoğun temposu içinde vakit ayırarak teşrif eden Sayın Bakanımıza özel
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
İlk günden beri vizyonumuza inanan, destek veren ve gerçekleşmesi için uğraşan başta KOSGEB
Başkanı Sayın Hasan Basri Kurt Bey ve KOSGEB ekibine de ayrıca teşekkür ederiz.
Grubumuzun 121 yıllık tarihine bakıldığında hep ilklerin yeniliklerin adresi olmuştur.
TurkishBank Grubu olarak nispeten uzun yaşamımızın sırlarından birinin de sürekli değişime ve
yeniliklere açık olmak olduğuna inanıyoruz.
Bu prensip çerçevesinde T-Gate de; birçok ilke, yeniliğe öncülük ediyor.
Üyelerinin globalleşmesini ana hedefine koyan,
Fintek ve tamamlayıcıları başlıklı bir ‘’ihtisas ekosistemine’’ odaklanan,
Bir banka tarafından kurulan ilk TEKMER olan,
Start uplardan ziyade, scale upların uluslarasına açılmasını hedefleyen bir master programı
hüviyetinde olan,
 Girişimciler ile Yatırımcıları aynı çatı altında bir bankanın titiziliği ile birleştiren ilk ekosistem
olan,





gibi başlıklardan oluşan bu listeyi uzatmak mümkün.
Üyelerimizin Grubumuzdaki Banka, Yatırım Şirketi, Sigorta kuruluşları ile beraber yapabildikleri,
ispat-ı vücut (Proof of Concept) çalışmaları onlar için çok değerli. T-Gate bugüne kadar girişimcilerin
yeterli oranda ulaşamadıkları, iş dünyası ile beraber ortak çalışma ortamını, üyelerine sunuyor.
Yapay Zeka, Regülasyon Teknolojileri, Kredi Skorlama, Siber Güvenlik gibi birçok alt başlıkda çok
titiz bir kürasyon ile üyelerimizin birbirlerini tamamlamalarına çok dikkat ediyoruz.
İlk günden beri T-Gate de hep konularının önde gelen firmaları ile çalışmayı prensip edindik.
Bunların başında teknoloji alanına adanmış 25 yıllık birikimi ile Sistem Global hep yanımızda oldu,
değerli birikimlerini cömertce kullanımımıza sundu. T-Gate’in geldiği noktada Sistem Global ve
Hüseyin Karslıoğlu’nun destekleri yadsınamaz.
Uluslarası birçok arenada önemli programların oluşumda yer almış olan Supercharger Ventures da
stratejik çözüm ortaklarımızdan biri. Türkiye’nin Fintek haritasının oluşumu raporu başta olmak
üzere gerekli kürasyon konularında beraber değerli çalışmalara imza attık, atmaya devam ediyoruz.
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2023 yılı içinde Londrada da faaliyete geçmesini planladığımız T-Gate, hali hazırda, London and
Partners, Rise by Barclays, gibi önemli partnerler ile etkinlikler düzenlemektedir. T-Gate’in hamisi
bankamız iştiraki Turkish Dijital Teknolojiler İngiltere’deki finans teknolojileri sektörünün en önemli
kuruluşlarında Innovate Finance UK ‘e üye olan ilk Türk kuruluşudur.
Dünyada en yaygın kullanılan ana bankacılık yazılımı olan Temenos ile yürütmekte olduğumuz
programda Temenosun 2023 sonuna kadar 200 firma olması beklenen Temenos Exchange Pazar
yerine tam 7 Türk firması sokma hedefinde el sıkışmış bulunuyoruz.
Ülkemizin dijital dönüşüm hedefleri içinde Fintek sektörünün önemi İstanbul Finans Merkezi
çerçevesinde de ele alındığında artmakta.
Londra hali hazırda dünyanin Fintek başşehri, bizlerde T-Gate olarak bu önemli merkez ile ülkemiz
arasında bu başlıkta bir köprünün temellerini atmış olmanın gururunu yaşıyoruz.
Yıllardır ambargo altında turizm ve kumar gelirlerine muhtaç KKTC ekonomisi için tarihi bir fırsat
vardır. İlk günden beri sloganlaştırdığımız Kıbrıs Yazılım Adası vizyonunun her geçen gün daha fazla
sahiplenilmesi bizi ümitlendirmektedir. Başta KKTCMB olmak üzere , TC sefaretimiz, yardım heyeti,
Avrupa Birliği Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi gibi çok kıymetli kuruluşlar T-Gate Kıbrıs
bacağını çok yakından izlemektedirler. Ümidimiz KKTC tarafındaki mevzuat engellerinin bir an evvel
aşılmasıdır. Hali hazırda YASAD, TÜBİSAD gibi kıymetli teknoloji dernekleri Kıbrısdaki genç ve
dinamik yazılım gücünden yararlanmaya talipdir, ortak programlar üzerinde çalışmalar
yapılmaktadır.
T-Gate’de Fintek dışı istisnamız ise başta sürdürülebilirlik ve bunun için finansal teknoloji konuları
olmak üzere ESG kavramı altında da yapılan çalışmalardır. Kısa zamanda uluslarası ticarette tarife
dışı engel olarak kullanılma ihtimali bulunan ESG başlığının, aynı zamanda yeşil finansman
bacağında da önemli fırsat ve tehlikeleri bünyesinde barındırdığı hepimizin malumu. Bu alanda
İngiltere’de konusunun önemli bir oyuncusu olan The Disruption House ile olan işbirliği çerçeve
anlaşmasını bu hafta içinde imzalamak üzere kuvvetli bir ekibimiz şu anda Londra’da müzakerelerini
sürdürmekte. Bu program çerçevesinde Türk KOBİ lerine ESG konusunda basit, pratik bir olgunluk
seviyesi ölçme aleti sunmayı hedefliyoruz. Keza karbon borsası yakından izlediğimiz bir alan burada
da ülkemizin hızlıca atması gerek adımları konusu ve yapabileceklerimiz gündemimizde önemli bir
yer tutuyor.
Girişimciler ile Yatırımcıları bir araya getirme hedefi açısından da ilk olan T-Gate keza bu ay içinde
Yatırımıcı Kulübünün kapılarını açıyor. İlk etapta 400 ü İstanbul’dan, 300 Anadoludan, 300 ise yurt
dışından 1000 seçkin üye hedefi ile yola çıkılıyor. Hali hazırda bu hedefin %60 ı oluşmuş vaziyette.
Girişim Sermayesi, Özel Hisse Yatırımcıları, Melek Ağlar arasına sıkışmış yeni sektörlerinin
finansmanına ilk olarak Aile ve Arkadaşlar diye çevirebileceğimiz Family and Firends modeli
ülkemizde bir ilk olarak tarafımızdan uygulanmıştır. Yerli, milli şirketleri öne çıkarma arzusu ile yerli
Robotik Proses Otomasyon firması Robusta’nın sermaye ihtiyacı karşılanmış olup sırada 10 u aşkın
firma bu modelden istifade edebilmek için Turkish Yatırımı yetkilendirmiştir. Hali hazırda kurulma
aşamasında olan Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz da bu alanda önemli bir ihtiyacı cevap verecek
olup yurt dışından fonlama başlığında da başta EBRD olmak üzere birçok teknoloji fonu ile yakın
temas yürütülmektedir. Bu alanda da yine Londra’daki alt yapımız bize önemli bir rekabetsel
üstünlük sağlamaktadır.
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Sosyal sorumluluk bizim önemli bir başlık. Sektöründe sosyal sorumluluk faaliyet raporu yayınlayan
ilk Gruplardan biri olmak bizim için bir övünç kaynağı. Dijital dönüşüm de sosyal sorumluk
başlıklarımızdan biri. Finansal Okur Yazarlık Derneği FODER’i T-Gate de misafir etmekten gurur
duyuyoruz, gerçekleştirdiğimiz ortak projeler bize keyif veriyor. Üyelerimizden Moneye ile beraber
Kıbrıs’ta ulaştığımız gençler de bizi heyecanlandıran sosyal sorumluluk projelerinden biri.
Bizi daha çok çalışmaya teşvik eden hususların başında faaliyete geçtiğimiz çok kısa süreden beri
gerek Teknopark, gerek Teknokent, gerek ise TEKMER lerden yaptıklarımızı görmeye gelen ziyaretçi
sayısının çokluğu.
Bugün başlamış olan Teknoloji Devrimi ülkemize birçok fırsatlar sunmakta. Sanayi devriminden arzu
ettiğimiz payı tam alamamış olmanın burukluğu içindeyiz. İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan
dönüşümde Kore gibi bizden geride olan ülkeleri, son yıllarda yaptığımız hamleler ile yakalamamız
çok zor. Buna karşılık daha başında olduğumuz Teknoloji devriminden, geçmiş hatalarımızdan da
ders çıkararak önemli kazanımlar elde edebileceğimizi, biz T-Gate üyeleri olarak biliyor, bunu
yapacak gücümüz olduğuna inanıyorız.
Bu yüzden imkanlarımız nispetinde üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyor, başka kuruluş ve
sektörlere de örnek teşkil etmek amacı ile de gece gündüz çalışıyoruz.
En derin saygılarımızla,
Hakan Börteçene
Yönetim Kurulu Başkanı
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