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Andrea Hak, 
thenextweb.com’da 
yayınlanan yazısında 
ABN AMRO Bank’ın 
İnsan Kaynakları 
Yöneticisi Frank 
van den Brink’in 
sektördeki en yeni 
trendlerle ilgili 
görüşlerini aktardı

Finans Sektöründe 
Göreceğimiz  
6 Fütüristik İş 

Eskiden finans sektöründe bir iş, sağlam para kazanmanız ve hayatınızı kur-
tarmanız anlamına gelirdi. İstikrar, saygınlık, güvenilirlik, hesap cetvelleri 
ve süveterler… Finans sektöründe bir kariyer düşünüldüğünde akla böyle 
şeyler gelirdi.

Fakat sahneye, başka sektörlerde olduğu gibi, yapay zekâ ve makine öğren-
mesi girdi ve en istikrarlı kariyer seçeneklerinden biri olan finansta büyük 
aksamalara neden oldu. Bir araştırma, ABD’de 1,3 milyon banka işçisinin 
işini kaybedeceğini veya otomasyon nedeniyle başka bir yerde görevlendiri-
leceğini ortaya koyuyor. Küresel olarak da finans liderleri, sektördeki işlerin 
yüzde 50’sinin ortadan kalkacağını tahmin ediyor.

Bu teknolojiler geliştikçe hangi işler demode hale gelecek? Gelecekte vergi 
işlerimizi bir robot mu yapacak? Bu arada ufukta hangi yeni fırsatlar var?
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ABN AMRO Bank’ın İnsan Kaynakları Yöneticisi Frank van den 

Brink’in sektördeki en yeni trendlerle ilgili görüşlerini aldık: 

“Bir değişim yaşanıyor. Buna zaman zaman büyük göç dediği-

miz de oluyor çünkü siz de görüyorsunuz ki otomasyon, iş süre-

ci optimizasyonu, robotik ve robotik süreç otomasyonu giderek 

büyüyüp gelişiyor. Bu, kesinlikle finans sektöründeki operasyon 

işlerini etkileyecek ama elbette yeni işler de ortaya çıkacaktır. 

Finansal hizmet alanında çalışan tüm şirketler için en büyük 

zorluk şudur: Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 50-60’ının bece-

rilerini nasıl güncelleyecek ve uyumlu hale getireceğiz? Ben, şu 

an aklımıza bile gelmeyen yeni iş alanları olmasını bekliyorum.”

Bugün gördüğümüz eğilimlere bakarak geleceğin finans sektö-

ründe yer alacağını tahmin ettiğimiz işlerin bir listesini çıkardık: 

1 Fintech Yetenek Avcısı / Aracı Ajan 
Fintech startup’lar, küçük fon sağlayıcılar, yeni nesil ban-

kalar finans sektörünü alt üst ediyor;  ABN AMRO, ING ve 

Rabobank gibi daha büyük oyuncuların kendilerini yeniden göz-

den geçirmesine neden oluyor; inovasyonun sürücü koltuğuna 

oturtuyor; sektöre hızlı bir değişim getiriyor. Bu değişim nede-

niyle bankalar, bu startup’ları satın almaya, onlarla ortaklık kur-

maya ya da kendi startup’larını kurmaya başladı. Örneğin son 

zamanlarda bazı büyük bankalar kara para aklama girişimlerini 

tespit edemedikleri için büyük para cezalarına çarptırıldı (ING, 

775 milyon euro). Suç örgütleri faaliyetlerini gizlemek adına 

daha sofistike hale geldikçe, HSBC gibi bazı bankalar yapay zekâ 
tabanlı izleme sistemleri geliştiren startup’larla birlikte çalış-
maya başladı. Fintech startup’ların ömrü değişken ve belirsiz 
olsa da genç nesiller, geleneksel bankalara kıyasla, teknoloji ta-
banlı çözümlere giderek daha fazla yön veriyor.

2Otonom Finans Mühendisi 
Yerinden yönetim ve fintech baskısı, büyük bankaları hiz-

metlerini çeşitlendirmeye zorluyor. Birçok finans kurumu ge-
leneksel bankacılık yerine, bireyleri karar almaya yönlendiren 
bir bilgi kaynağı işlevi görebilir. Bu mevcut ekonomik ortamda 
çok önemli olacaktır. Servet yönetimi; anında ödeme ve biz fark 
etmeden paramızı hareket ettiren otomatik transfer sistemi 
düşünüldüğünde daha da fazla önem kazanıyor. Ayrıca ne ya-
zık ki biz, önceki nesilden daha az para kazanıyoruz ve sosyal 
ekosistemimiz emekli olduğumuzda hükümetten daha az yar-
dım alacağımız (belki de hiç alamayacağımız) bir yere gidiyor. 
Daha fazla insan freelance çalışır hale geliyor, bu da gelecekte 
emeklilik sisteminin sağlayacağı finansal güvenceyi, aylık dijital 
konargöçer yolculuklar yaparken rüzgâra savurduğumuz anla-
mına geliyor. Frank van den Brink; “Amsterdam’da işgücü piya-
sasının yüzde 25-35’i esnek işçilerden oluşuyor. Fakat çelişki şu 
ki insanlar bir yandan esneklik, diğer yandan da geleceklerini gü-
vence altına almak ister; aksi takdirde bu sürdürülebilir bir mo-
del olamaz. Değişen toplumda değişen iş modellerine, emeğin 
nasıl korunacağına ve kimin buna öncülük etmesi gerektiğine 
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dair birçok tartışma yaşanıyor” diyor. Otonom arabalara geçişe 

benzer şekilde, otonom finansman da bağımsız ve esnek çalı-

şanlara; paralarını özerk şekilde kullanma fırsatı verebilir. Yapay 

zekâ teknolojisi; öğrenci kredilerini ve ipotekleri en uygun za-

manda otomatik olarak yeniden finanse edebilir ve gerektiğinde 

yeniden düzenleyebilir. İnsan-makine etkileşimi alanındaki ye-

nilikler insanların kendi tasarruflarını ve varlık yönetimi prog-

ramlarını tasarlamalarına olanak sağlayabilir.

3 Sürdürülebilir Servet Yöneticisi 
Frank van den Brink, şu anda en fazla ihtiyaç duyulan “va-

sıflar”dan ikisinin veri analizi ve sürdürülebilirlik olduğunu söy-

lüyor. Hem şirketler hem de insanlar artık sürdürülebilir enerji 

ticaretinden yararlanmaya başladı. Airbnb ve Uber gelir elde 

etmek için bize nasıl yeni yol-

lar sunduysa, yeşil ticaret de 

bize yeni gelir kaynakları ya-

ratabilir. Peki, biz, kaç güneş 

paneli kurarsak kâr edebilece-

ğimizi ya da güneş enerjisine 

mi yoksa rüzgâr enerjisine mi 

yatırım yapmanın bizim için 

daha iyi olacağını nereden bi-

leceğiz? Frank van den Brink; 

“Bankalar olarak biz, bu geçişi 

finanse etmek, yeniden yapılan-

dırmak, sermaye tahsis etmek veya 

müşteriyi değişim süreci hakkında farklı 

düşünmeye teşvik etmek için çalışabiliriz. Değer katabileceği-

miz bir diğer alan bilgiyi paylaşarak müşterileri değişim için des-

teklemektir” diyor.

4 Kripto Tahminci 
Elbette kripto para birimlerini konuşmadan finansın 

geleceğini tartışamayız. Büyük bankalar, giderek büyüyen bu 

alanda nasıl rol alabileceklerini araştırmaya ve test etmeye 

başladı. Ama piyasadaki düzenleme eksikliği bu alanı çok risk-

li bir hale getiriyor. Frank van den Brink; “Kripto para üretmeyi 

bilen binlerce kişi çalıştırmaya ihtiyacımız yok; teknolojiyi uy-

gulamak onu oluşturmaktan daha önemlidir. Ortaklıklar ve pi-

yasadaki yeni düzenlemeleri ve dalgalanmaları anlayabilmek, 

daha önemli olacaktır” diyor. Gerçekten de kripto para birimi 

dünyası, yatırımcı ve politika yapıcılar için hâlâ çok bulanık bir 

alan. Bu nedenle, geleneksel pazarları anlayan finans uzmanları 

benzer becerileri bu alanda da uygulayabilir. Süpertahmin, pek 

çok finans uzmanının daha iyi tahminlerde bulunmak için kul-

landığı yeni ve önemli bir beceri haline geliyor. Bu beceri, olayla-

rı nesnel şekilde analiz etmeyi, karmaşık sorunları daha küçük 

parçalara ayırabilmeyi ve karar verirken potansiyel önyargıları 

aşabilmeyi içerir. Bu beceriyi kripto para birimi piyasasına uy-

gulamak, yaratımcıların pazarda yönünü daha iyi belirlemesine 

yardımcı olabilir.

5 Güven Uzmanı 
Facebook gibi teknoloji devlerinin veri skandallarının orta-

ya çıkması ve Genel Veri Koruma Tüzüğü gibi veri koruma düzen-

lemeleri, dikkatleri kişisel verilerin kullanılması konusuna yo-

ğunlaştırdı. Kısa süre önce Hollanda bankaları, kişiselleştirilmiş 

reklamlar için müşterilerinin kişisel harcama bilgilerini kullandı-

ğı için topa tutuldu.  Otonom finans, 

kişisel banka verilerini insanların 

paralarını daha etkin yönete-

bilmesine yardımcı olmak için 

kullanabilir ama aynı zaman-

da veri koruma önlemleri ko-

nusunda farkındalığı artırmak 

ve şeffaf olmak zorundayız. 

Bu da finansal verilerin nasıl 

kullanıldığı konusunda açıklık 

sağlayacak bir güven uzmanı-

na ihtiyaç doğuracaktır.

6 Şirketler Arası Siber Güvenlik Aracısı 
Şirket işbirliklerinin artığını görüyoruz. Bu sadece ihtiyaç 

duyulan fintech’lerle ortaklıkla da sınırlı değil. Siber güvenlik 

sürekli gelişiyor; şirketlerden girişimcilere ve politika yapıcılara 

kadar herkes, güvenliğin bireysel şekilde sağlanamayacağının 

farkında. Her şeyin birbirine bağlı olduğu dünyamızda, sürek-

li gelişen siber saldırıları engellemek için daha fazla işbirliğine 

ihtiyacımız var. Yalnızca siber saldırıları engelleme değil aynı 

zamanda kurumlardaki siber güvenlik görevlileriyle bağlantı 

kurma işine bakan bir uzmana ihtiyacımız olacak.

Bunlar birim öngörülerimiz, finansın geleceği ne getirecek hâlâ 

belirsiz. Net olan şu ki teknoloji bazı işlerin yerini alırken, ihti-

yaçlarımız geliştikçe, yeni pek çok iş alanı ortaya çıkacak. Frank 

van den Brink, bankacılıkta teknolojik ilerlemeler gerekli olsa da 

insan faktörünün önemine dikkat çekiyor ve “Yaratıcılık, özgün-

lük, inisiyatif alma, eleştirel düşünme ve liderlik gibi beceriler 

korunmalıdır. Finans sektörü yetenekli insanlara her zaman ih-

tiyaç duyacaktır” diye ekliyor. 

“Bugün gördüğümüz 
eğilimlere bakarak 

geleceğin finans 
sektöründe yer alacağını 

tahmin ettiğimiz işlerin bir 
listesini çıkardık.”
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Erica Pandey, Axios’taki yazısında Çin’in 
ihtişamlı mega kentlerinin yanında, 
bir zamanların patlama yapan sanayi 
şehirlerindeki köhneleşmeye dikkat çekerek 
bu durumun Çin ekonomisine olumsuz 
etkilerini aktarıyor.

Çin’in Pas Kuşağı
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Çin’in Pekin, Şanghay ve Şenzen gibi mega kentleri, uzayıp gi-
den gökdelenleri, Fortune 500 şirketleri ve refahıyla dünyanın 
dikkatini çekiyor. Ancak aynı zamanda ülkede, ABD’nin Pas 
Kuşağını andıran, yüzlerce köhnemeye başlamış, unutulmuş 
şehir de var. Bir zamanlar patlama yapan sanayi şehirlerindeki 
bu yavaşlama, Çin’in ekonomik gücünü de zedeliyor.

Mao döneminde Çin ekonomiye can vermek için ülkenin ku-
zeydoğusunda devasa çelik fabrikaları kurdu, kömür maden-
leri açtı. Sonraki 40 yılda bölgeden gelen malzeme ve enerji 
Çin’in yükselişinin en önemli etkenlerinden biri oldu, devasa 
büyüklükte şehirler kurulmasını sağladı.

Ancak Çin ekonomisi modernleşmeye başlayıp ağır sanayiden 
hizmete geçince, devletin parasını kara delik gibi çeken fab-
rikalar küçültüldü, milyonlarca insan işsiz kaldı. Bugün Çin 
kendi Silikon Vadisi’ne yatırım yapıyor. Şenzen ve Hangzu gibi sahil kentleri Tencent ve Alibaba’ya ev sahipliği yapıyor. Sanayi 

merkezleri giderek etkisini yitiriyor.

Çin’in kuzeydoğusunda sönmeye başlayan şehirler ise sessiz 
caddeleri, bomboş mağazalarıyla kalakalıyor. Her geçen gün 
daha fazla genç mega kentlere gidip kargo taşıyor ya da gar-
sonluk yapıyor. Bu bölgelerdeki insanlar arasında uyuşturucu 
bağımlılığı artıyor, gelecek kaygısı nedeniyle depresyona giren-
ler çoğalıyor.

Çin’deki 180 şehir göç veriyor ve bunların çoğu kuzeydoğuda. 
Kuzeydoğu Çin’in GSYH’deki payı 2018’de yüzde 6 olarak açık-
landı. 1990’da yüzde 11’di. 2019’un ikinci ve üçüncü çeyreklerin-
de işe alım yapan şirketlerin sayısı yüzde 22 azaldı. Bu da büyük 
oranda imalat sektöründeki keskin düşüşten kaynaklanıyordu.
Çin’in kuzeydoğusu kendi başına bir ülke olsaydı, dünyanın en 
düşük doğum oranına sahip olacaktı.

ABD-Çin ticaret savaşı Çin ekonomisinin diğer bölgelerine za-
rar verirken, pas kuşağı bundan faydalanıyor. Çin’in tükettiği 
soya fasulyesinin yarısı kuzeydoğuda yetiştiriliyor. Amerikan 
soya fasulyesi alımı azaldıkça bölgenin önemi de artıyor. 
Kuzeydoğuda üretilen ürünlerin çoğu yerelde tüketiliyor, bu 
nedenle ABD piyasasına ihraç edilemediği için zarara uğrama 
durumu da yok.

Çin sosyal istikrara kafayı takmış durumda. Bir bölgede çok 
fazla işsiz olması ciddi endişeler doğuruyor. Kuzeydoğuyu tek-
rar canlandırma planları henüz işe yaramadı. 2003’ten bu yana 
yapılan canlandırma planlarını iki kez yeniden canlandırmak 
zorunda kaldılar.

Ülkenin başka bölgelerinde de fabrikalar kapandıkça yeni 
pas kuşakları oluşacak. Çinli yetkililer şimdiden Şanghay ve 
Guangdong gibi şehirlerin çevresindeki sanayisizleşme hakkın-
da konuşmaya başladı.

Ç

“Ülkenin başka bölgelerinde 
de fabrikalar kapandıkça yeni 
pas kuşakları oluşacak. Çinli 
yetkililer şimdiden Şanghay 
ve Guangdong gibi şehirlerin 
çevresindeki sanayisizleşme 

hakkında konuşmaya 
başladı.”
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Dünya Ekonomik Forumu Akademik 
Katılım Başkanı Jaci Eisenberg, Imperial 
College Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 
Profesörü David Gann ve Teknoloji Öncüsü 
Saemoon Yoon, Dünya Ekonomik Forumu 
yayın organı Agenda’daki yazılarında 
üniversitelerin sanayi ile nasıl daha iyi 
işbirliği geliştirebileceğini tartıştılar.

Girişimci Üniversite  
Nasıl Kurulur?
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Üniversiteler ve sanayinin birbirlerinden öğrenecekleri çok 
şey var. İkisi arasındaki ortaklık iki taraf için de faydalı olabilir, 
özellikle de üniversitelerin girişimci öğrencileri için.

Bu ortaklıkları doğru anlamak zor olabilir ama üniversite tara-
fında yapılandırılmış işbirliğine dayalı bir çerçeve, ortak değer-
lere önem vermek, startup’ları desteklemek için esneklik ve 
uygun programlar tüm katılımcılara faydalı olabilir.

Üniversiteler sanayiyle nasıl daha iyi ortaklılar kurup nasıl 
daha girişimci olabilir?

Üniversite Yapıları ve Sanayiyle İşbirliği
Sanayiciler üniversitelerle işbirliği yapmakta genelde zorlanır. 
Daha düzgün işleyen bir süreç beklerler ama işbirliği genelde 
zordur ve üniversitenin farklı bölümleriyle etkileşim kurmayı 
gerektirir.

Sanayiyle işbirliğine dayanan bir üniversite kültürü oluştur-
mak kurumsal bir öncelik olmalıdır. Yapı ve ekip, ortaklıkların 
başarısında belirleyicidir. 

Üniversiteler sanayiciler için şeffaf çerçeveler kurarak işbirli-
ğini geliştirebilirler. İş dünyasının liderlerine üniversiteyle ya-
pılan işbirliğinin süreçlerini ve aşamalarını açıklayacak, süreç 

boyunca onlarla birlikte yürüyecek birini atamak bunun bir yo-
ludur. Böylece üniversite, işbirliğinde liderliği ele alabilir.

İngiltere’de üniversite-sanayi işbirliğinin geçirdiği evrim kayda 
değer bir örnek sunuyor. İnovatif İmalat Girişimi, işbirliği prog-
ramlarını desteklemek için daha fazla araştırma fonu sağla-
yarak yeni bir araştırma-sanayi işbirliğine öncülük etti. Ancak 
bu girişimler sonucunda, araştırma sonuçlarının özümsenme-
si için daha büyük sanayi kapasitesine ihtiyaç olduğu ortaya 
çıktı. Son dönemdeki politikalar, üniversitelerin toplum ve 
ekonomi üzerindeki etkisini ölçmeye yöneldi. Özellikle de bilgi 
transferine ayrı bir vurgu yapılıyor.

Hedef Birliği
Ortaklıklar en çok, işbirliği yapan tarafların birbirlerini ta-
mamladığı ve ortak değerlere sahip olduğu zamanlarda başa-
rılı oluyor. Ortaklık yapan tarafların, iki tarafın da sinerji yara-
bileceği ve değer katabileceği konusunda uzlaşmaya varması 
önemlidir.

Akademiyle sanayi ortaklıkları her zaman işe yaramaz. 
Ortaklıklar bazen başarısız olur çünkü farklı başarı beklenti-
leri, zamanlama ve yatırım anlayışları vardır. Bunu çözmenin 
yollarından biri; işbirliği için ortak bir plan oluşturmak, iletişim 

Ü
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ve önemli konular için net bir takvim belirlemek, görevlendir-

meleri netleştirmek, beklenen sonuçları belirlemek, yatırım 

süreçleri üzerinde anlaşmaya varmaktır. Böylece ortak bir viz-

yonu paylaşabilirler ancak yine de esnek olmak, iki taraf için 

de gelişebilecek yeni durumlara uyum sağlayabilmek gerekir. 

Çeviklik işbirliğinin önemli bir unsurudur. Sanayideki değişik-

liklere uyum sağlamak için işbirliğini hızla, esnek bir şekilde 

dönüştürebilmek gerekir.

Faaliyetleri Basitleştirmek
Üniversitelerden beklentiler son yıllarda çok değişti. Üniversite 

yönetimleri, öğrencilerinin gerçek dünya dertleriyle baş ede-

bilmesini istiyor. Startup patlaması ve yatırım sermayesi fon-

lamaları, öğrencileri daha üniversitedeyken girişimci kariyerler 

edinme arayışına soktu.

Üniversitelerde doğan startup’lar doğru ekipleri kurma ve 

doğru danışmanlara ulaşmada sıkıntı yaşıyor, fikri mülkiyet 

hakları gibi karmaşık konularda bocalıyorlar. Üniversiteler gi-

rişimci öğrencilerine mentorluk sağlayarak başarılı olmalarını 

sağlayabilir. Örneğin MIT 2000 yılında bir mentorluk programı 

başlattı. Konsept veya ürün geliştirme mentorluğunun yanı 

sıra, öğrenci-girişimciler proje yönetimi, fon bulma ve yasal 

konularda da eğitim alıyor. Münih Teknik Üniversitesi de star-

tup danışmanlık ekibi kurarak girişimcilerin piyasaya çıkması-

na yardımcı oluyor.

Üniversiteler girişimci ekosistemler kurarak girişimci ekiplerin 

birbirleriyle, mentorlarla ve şirketlerle işbirliği yapmasını sağ-

layabilir. Bu alanlar, üniversitelerin şirketler dünyasına girme-

sini de kolaylaştırabilir. Londra’daki Imperial College böyle bir 

alan yaratarak inovasyon ekosistemine ciddi bir katkı sundu.

Bütünsel Yaklaşım
Son olarak, girişimciliğe bütünsel bir yaklaşım hem üniversi-

teler hem de girişimciler için faydalı olabilir. Kendini adayan 

ve birbiriyle bağlantılı uzmanlardan oluşan ekipler farklı ilişki 

türleri geliştirebilir, üniversite-sanayi ortaklığı hiç umulmadık 

başarılar sağlayabilir.

Sanayiyle işbirliğine dayanan 
bir üniversite kültürü 

oluşturmak kurumsal bir 
öncelik olmalıdır. Yapı ve 

ekip, ortaklıkların başarısında 
belirleyicidir. 
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Philips Küresel 
Sürdürülebilirlik Şefi 
Robert Metzke, Dünya 
Ekonomik Forumunun 
yayın organı 
Agenda’daki yazısında, 
iklim değişikliğiyle 
mücadele etmek için 
sağlık sektörünün 
neden ve nasıl 
değişmesi gerektiğini 
analiz ediyor.

Öncelikle Zarar 
Vermeyeceksin

Sağlık sektöründe çalışırken öğrendiğim en önemli şey bir hastalığı ne kadar 
erken teşhis ederseniz, tedavi etme -en azından hastaya etkisini azaltma- 
şansınızın da o kadar artacağıdır. Konu gezegenimizin -ve üzerinde yaşayan 
tüm insanların- sağlığı olduğunda, semptomlar ve bilimsel kanıtlar net bir 
teşhisi ortaya koyuyor: İnsan kaynaklı küresel ısınma.

Ekstrem hava olaylarının, iklim bilimcilerin öngördüğü şekilde giderek sık-
laşması, sağlık sektörü üzerinde dramatik etkiler yaratmaya çoktan başla-
dı. Örneğin, Avrupa’da 2003 yazında yaşanan sıcak hava dalgasında, 70 bini 
aşkın ölüm vakası bildirildi. Ancak, iklim değişikliği sağlık sektörünü etkiler-
ken, sağlık sektörü de iklim değişikliğini etkiliyor. 

Küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 4’ü dünyadaki sağlık sistem-
lerinden kaynaklanıyor -havacılık ve denizcilik sektöründen daha fazlası. 
Sağlık sektörüyle iklim değişikliği arasındaki bu karşılıklı ilişki hem iklim 
değişikliğinin etkisini azaltacak hem de insan sağlığı üzerinde olumlu etki 

S
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yaratacak benzersiz bir fırsat sunabilir. Bilimsel kanıtlar, küresel 
ısınmanın Paris Anlaşması’nda öngörüldüğü şekilde 2 derecenin 
altında kalmasını sağlayacak şekilde yavaşlatılmasının, insanla-
rın sağlığı üzerinde de olumlu bir etki yaratacağını gösteriyor. 

Fosil yakıtlardan ve troposferik ozonu artırıcı etkisi bulunan si-
yah karbon partikülleri ya da azot oksitleri gibi çevreyi kirleten 
kısa ömürlü maddelerden kaynaklanan karbondioksit emisyon-
larının azaltılması, milyonlarca insanın solunum hastalıkları 
nedeniyle can vermesini engelleyecektir.

Karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla insanları daha fazla 
meyve-sebze, daha az et yemeye teşvik etmek gibi hepimizin 
yapabileceği şeyler kalp hastalıklarını, obeziteyi ve kanseri azal-
tabilir. Hatta ekonomiye bile katkıda bulunabilir. Sağlık harca-
malarından yapılan tasarruf, iklim değişikliğiyle mücadele et-
mek ve küresel ısınmayı 2 derece eşiğinin altında tutmak için 
gereken önlemleri almak için harcanan parayı aşacaktır. 

Küresel ısınmayı 1,5 derecede ya da altında tutarak, BM 
Sürdürülebilirlik Hedefleri’ni de tutturabiliriz -özellikle yoksul-
luğun ortadan kaldırılması ve eşitsizliğin azaltılması gibi konu-
larda. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin üçüncüsü (Sağlıklı 
bir yaşam sunmak ve her yaştan insanın esenliğini teşvik etmek) 
bağlamında hareket edilmesi, iklim değişikliğine dirençli sağlık 
sistemleri kurulmasını kolaylaştıracaktır. Sağlık hizmetlerine eri-
şimi kolaylaştırmak amacıyla telesağlık uygulamalarını kullan-
maya devam etmemiz, sağlık sektörünün karbon ayak izini azal-
tacak; sıcak hava dalgaları, bulaşıcı hastalıklar gibi iklim kaynaklı 
sağlık sorunları konusunda erken uyarı işlevi üstlenecektir.

Öte yandan, küresel ısınmanın 2 dereceyi aşması insan sağlı-
ğı açısından yıkıcı etkiler doğurabilir. İklim değişimine dirençli 
sağlık sistemlerinin kurulması açısından şart olan istikrarlı sos-
yo-politik yapılar, kurumlar ve altyapılar, küresel ısınmanın iki 
dereceyi aştığı bir dünyada kolaylıkla dağılabilir. Çatışmalardan 
kaynaklanan göçler, yoksulluk ve yetersiz beslenme insanların 
fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyecektir. Deniz sevi-
yesinin yükselmesi ve ekstrem hava olaylarının sıklaşması da bu 
üç sorunun dünyadaki insanların önemli bölümünü etkileme-
sine yol açacaktır. En olumsuz etkilenen kesim ise problemle-
ri aşacak maddi gücü bulunmayan dezavantajlı ve savunmasız 
topluluklar olacaktır.

Öncelikle Zarar Verme
Dünyanın en büyük ekonomilerindeki hastaneler, sağlık kuru-
luşları ve tıbbi tedarik zincirleri şu anda küresel karbondioksit 
emisyonlarının yüzde 4’ünü üretiyor. Bu kurumlar aynı zamanda 

“Amaç ister iklim 
değişikliğinin etkilerini 

azaltmak ister kaliteli sağlık 
hizmetlerine erişim olanağını 

artırmak olsun, sağlık 
sektörünün yaptıklarıyla 

örnek olması gerekir. Sektörün 
‘öncelikle zarar verme’ 

ilkesini ve Hipokrat yeminine 
bağlı kalmaya yönelik etik 

standartları, hastaların yanı 
sıra gezegenimiz için de 

hayata geçirmesi gerekir.”
Grafik 1: Bölgeler bazında, sağlık sektörünün karbon ayak izinin ulusal kar-
bon ayak izine oranı ve 2014 yılı itibarıyla finansman şeması bağlamında kişi 
başına düşen karbon ayak izi.

Grafik 2: Sağlık sektörü karbon ayak izinin 2014 yılı OECD sağlık harcamala-
rına atfedilebilen payı.
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kısa ömürlü ancak çevreye zararlı siyah karbon, metan, hidrof-
lorokarbon ve anestetik gazların da önemli üreticileri arasında 
yer alıyor. Sektörün “öncelikle zarar verme” ilkesi üzerine kurulu 
olduğu düşünülürse, iklime verilen zararın ortadan kaldırılması 
için dünya genelinde, kolektif bir şekilde ve acilen harekete geç-
mek gerektiği ortadadır.

Değişimin temposunu belirleme konusunda farklı gündemler 
doğrultusunda, farklı oranlarda geliştirilmesi kaçınılmaz olan 
ulusal politikalara güvenemeyiz. Dünya genelinde, hızlı bir şe-
kilde birleşmemiz, davranışlarımızla örnek olmamız, sağlık pro-
fesyonellerinin hastaların tedavisine yönelik kılavuzlar ve stan-
dartlar oluşturması gibi, bizim de sürdürülebilir, çevreye dirençli 
bir sağlık sektörü kurulmasına yönelik en başarılı uygulamaları 
içeren uluslararası kılavuzlar ve standartlar oluşturmamız ge-
rekir. Bunu başarmak, bugüne dek benzeri görülmemiş teknolo-
jik inovasyonları gerçekleştirmeyi, kalıpların dışında düşünme-
yi, farklı sektörlerle, farklı disiplinlerle işbirliği gerçekleştirmeyi 
gerektirecektir.

Sesini Yükselt
Yakın zamana dek iklim değişikliği tartışmalarında sağlık sek-
törünün sesi pek duyulmazdı. Ancak iki etken söylenecek çok 
şey olduğunu gösteriyor. İlki, tüm sağlık sektörünün “bakım yü-
kümlülüğüne” dayanıyor olması, ikincisi ise sağlık sektörünün 
ön cephesinde çalışan herkesin, sağlık sorunlarının insanların 
yaşamları üzerindeki etkisine tanık olmasıdır. İklim değişikliği 

konusunda harekete geçme bağlamında, çıkar çatışmasından, 
siyasi baskılardan, önyargılardan muaf halde olan, kanıtlara da-
yalı karar süreçlerini hayata geçirmeye kararlı olan pek az sek-
tör vardır, hatta belki hiç yoktur. 

İşin iyi yanı seslerinin duyulmaya başlanması. Geçen yıl düzenle-
nen İklim ve Sağlık Konusunda Eylem Çağrısı etkinliğinde, beş mil-
yonu aşkın doktor, hemşire ve kamu sağlığı profesyoneli ile 120’yi 
aşkın ülkedeki 17 bini aşkın hastaneyi temsil eden organizasyonlar 
iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çabaları hızlan-
dırma vaadinde bulundu. Alınan kararlardan biri de sağlık kurum-
larının enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşı-
lanmasıydı. Philips, genel kabul gören üretici-tedarikçi-tüketici 

Grafik 3: Ulusal Sağlık Sistemi’nin karbon emisyonu Heatrow 
Havaalanından kalkan tüm uçakların toplam emisyonundan daha fazla.
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değer zincirini kırarak, Kuzey Amerika ve Hollanda operasyonla-
rında belirlenen hedeflere ulaşmayı başardı. 

Hemen Harekete Geç
Sağlık sektörünün “yeşilleşmesi” düşük karbon tüketen tekno-
lojilerin akıllı kullanımı, düşük karbon tüketimli bina tasarımı 
ve inşası, yüksek enerji verimliliği, sürdürülebilir atık, su, ulaşım, 
anestetik yönetimi politikaları ve daha yoğun teletıp kullanı-
mı gibi çok sayıda inisiyatifin hayata geçirilmesini gerektiriyor. 
Döngüsel ekonomi çözümlerine dayalı, düşük karbon tüketimli 
tedarik zincirlerinin kurulması, hammadde tüketiminin ve sera 
gazı emisyonlarının minimuma indirilmesi şart.

Çıkarılması gereken, döngüsel ekonomi çözümlerinin ha-
yata geçirilmesi, hammadde tüketiminin azaltılması gibi 
derslerin çoğu farklı sektörlerin işbirliğini gerektiriyor. PACE 
(Platform for Accelerating the 
Circular Economy/Döngüsel 
Ekonomiyi Hızlandırma 
Platformu)  kurucu ortağı olan 
Philips müşterilerinin iade et-
meye hazırlandığı tüm büyük 
sermaye ekipmanlarını (tıbbi 
sistemler) geri dönüştürme 
ve farklı amaçlarla kullanma 
kararı almış durumda. 2020 
itibarıyla karbon nötr hale ge-
leceğiz. Küresel Plastik Eylem 
Ortaklığı ortaklarından biri 
olarak, 2025 yılında geri dönüş-
türülmüş plastik kullanımımızı dört 
katına çıkarak 7.600 tona ulaştıracağız; operasyonel atıklarımı-
zın yüzde 90’ını geri dönüştürüyor olacağız ve sıfır atık hedefine 
ulaşacağız- bunlar, değer zincirindeki tüm paydaşların katılımı-
nı gerektiren değişimlerdir. 

Değişimi Benimse
Sağlık sektörü, karmaşık ve büyük çeşitlilik gösteren tedarik 
zincirleriyle, dünya genelinde 8 trilyon doları bulan satın alma 
gücüyle, plastik, ecza, kimya ve kâğıt üretimi gibi farklı sektör-
lerde, e-atık geri dönüşümü, klinik atık imhası gibi farklı alan-
larda, enerji ve gıda temini gibi gündelik operasyonlarda iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik önlemlerin alınma-
sını sağlama becerisine sahiptir. Yeni ilaç ve antibiyotiklerin en 
önemli kaynağı olan biyo çeşitliliğin korunması da sağlık sektö-
rünün çıkarına olacaktır. 

Sağlık, teknolojik açıdan dünyanın en gelişmiş sektörlerinden 
biridir; teknolojinin hastalara sunabileceği faydaları görme ve 
kullanma konusunda beceriklidir. Bu sayede, 10 yıl gibi bir süre 
içerisinde genom sıralamasının maliyeti 100 kat azalmış, kan-
ser gibi hastalıkların teşhisi ve tedavisi kolaylaşmıştır. Sektör, 
hastaların tedavi sürecinin her aşamasını takip etmeye yara-
yan internet bağlantılı sağlık çözümleri geliştirmek amacıyla 
en yeni güvenli iletişim teknolojilerini, bulut temelli bilgisayar 
sistemlerini ve yapay zekâ teknolojilerini kullanır. Bu teknolo-
jiler sayesinde, uzak ve geri kalmış topluluklar, dünyanın öte-
ki ucundaki dünya çapında klinik uzmanlara ulaşma olanağı 
bulur.

Ruanda’da Philips’in Lumify portatif ultrason çözümümün 
sunduğu teletıp becerilerini, ABD’deki ultrason uzmanlarının 
Ruandalı doktorlara ultrason aracılığıyla teşhiste bulunmayı 
öğretmesi amacıyla kullanan bir sosyal girişim inisiyatifi kurul-

muş halde. Uzaktan yoğun bakım ta-
kip teknolojisi sayesinde, ABD’deki 

yoğun bakım birimlerinde ya-
tan hastalar, gece boyunca 
uyanık haldeki Avustralyalı 
klinisyenler tarafından takip 
edilebiliyor.

Örnek Ol
Bu dönüşümleri gerçekleş-
tirmek için gerekli uzmanlık, 
işbirliği ve kararlılık düzeyine 
ancak ortaklaşa çözümler üre-
ten ve bu çözümleri değişen 

koşullar çerçevesinde geliştiren uzun vadeli ortaklıklar sayesin-
de ulaşılabilir.

Amaç ister iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ister kalite-
li sağlık hizmetlerine erişim olanağını artırmak olsun, sağlık 
sektörünün yaptıklarıyla örnek olması gerekir. Sektörün “önce-
likle zarar verme” ilkesini ve Hipokrat yeminine bağlı kalmaya 
yönelik etik standartları, hastaların yanı sıra gezegenimiz için 
de hayata geçirmesi gerekir. İşin iyi yanı şudur: Bu ilkelerin ik-
lim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla hayata 
geçirilmesinin, insanların sağlığının iyileşmesi gibi ek bir kazan-
cı da olacaktır. İnovasyon, sorumluluk sahibi liderlik ve iklim 
değişikliğine dirençli, sürdürülebilir ekosistemler kurulmasına 
yönelik işbirliği sayesinde sadece iklim değişikliğiyle mücadele 
etmekle kalmaz, aynı zamanda da kaliteli sağlık hizmetlerine 
erişim olanaklarını artırabilir ve herkese daha sağlıklı bir yaşam 
sunabiliriz. 

“Sağlık harcamalarından 
yapılan tasarruf, iklim 

değişikliğiyle mücadele 
etmek ve küresel ısınmayı 
2 derece eşiğinin altında 

tutmak için gereken 
önlemleri almak için 

harcanan parayı aşacaktır.”
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Canlı Bir Ormana  
Ev Sahipliği Yapan  
Futbol Stadyumu

İsviçreli küratör Klaus Littmann, “Ormanlar: Tabiatın 
Bitmek Bilmez Cazibesi” projesi kapsamında Avusturya’nın 
Klagenfurt kentindeki Wörthersee Stadyumunu geçici bir 
ormana dönüştürdü. Projeyi geliştiren peyzaj mimarları ve 
tasarımcılar, projenin kamuoyunun dikkatini ormanların yok 
olmasına çekmesini umuyor. Evan Nicole Brown, detayları 
Fast Company’de aktardı.
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Her geçen yılla birlikte iklim değişikliği gerçekliği kendisini daha 
da gösteriyor -ve daha fazla sayıda tasarımcıya kamuya açık 
alanları politikleştirme konusunda ilham veriyor. Ormanların 
yok edilmesi küresel bir kriz halini almış durumda. Yok olan 
ağaçların sayısının artmasıyla zehirli sera gazlarıyla mücadele 
edecek doğal oksijen miktarının azalması karşısında yapılması 
gereken şey daha fazla ağaç dikmektir.

İsviçreli küratör Klaus Littmann’ın yaptığı şey de tam da bu 
oldu. Littmann, “For Forest: The Unending Attraction of 
Nature (Ormanlar: Tabiatın Bitmek Bilmez Cazibesi)” projesi 
kapsamında Avusturya’nın Klagenfurt kentindeki Wörthersee 
Stadyumunu geçici bir ormana dönüştürdü.

Stadyumun yapay çimini kaplayan, çoğu yetişmiş, kimilerinin 
ağırlığı 13 tonu bulan 300 kadar ağaç, ülkedeki gelmiş geçmiş 
kamuya açık en büyük enstalasyon niteliği taşıyacak. 

Enea Landscape Architecture ile işbirliği içerisinde hazırlanan 
bu yapay orman kayın, gürgen, kavak, aksöğüt, akçaağaç ve 
meşe gibi çeşitli türleri barındırıyor. Ekip ağaçları biri İtalya’da, 
biri Almanya’da ve biri Belçika’da bulunan üç fidanlıktan temin 
etti. Ağaçların Avusturya’ya ulaşmasının ardından, enstalas-
yonun “dikilmesi” 22 gün sürdü.

Littmann ağaçları Tabiatın Bitmek Bilmez Cazibesi projesin-
deki ağaçları, Avusturyalı ressam Max Peintner’in on yıllar 
önce görmüş olduğu aynı adı taşıyan tablosundan esinlene-
rek düzenledi. 1970 tarihli tablo, altyapının tabiatı işgal ettiği 
ürkütücü bir geleceği resmediyor. Tasarımcı, bu projeyle, Orta 
Avrupa’ya özgü bu ağaçların doğal yaşama ev sahipliği yapma-
sını, mevcut bir alanda yeni bir yaşam doğurmasını, kamuoyu-
nun dikkatini ormanların kırılganlığına çekmesini umuyor.

Littmann, Artnet News’e yaptığı açıklamada, “Bu sanat eseriy-
le tabiat algımızı değiştirmek ve tabiat ile insanlar arasındaki 

ilişki konusundaki farkındalığımızı artırmak istiyorum” diyor. 
“Şu anda hayatımızın normal bir parçası olarak gördüğümüz 
tabiat yakında sadece, hayvanat bahçeleri benzeri özel alan-
larda bulunabilir.”

Bu canlı enstalasyonu ziyaret edenler ağaç panoramasını 30 
bin seyirci kapasiteli stadyum çevresindeki farklı açılardan 
görebilecek. Doğal olarak bu deneyim, ziyaret saatine göre 
de değişiklik gösterecek. Kimi insanlar ağaçları gün ışığında 
görürken, kimileri de geceleri projektör ışığında görebilecek. 
Mevsim yazdan sonbahara döndükçe yaprakların renkleri de 
değişecek.

Stadyumdaki orman 27 Ekim tarihine dek her gün ücretsiz zi-
yaret edilebilecek. Orman enstalasyonu Wörthersee’nin ar-
dından, ağaçları taşımanın yol açacağı çevresel ayak izini mi-
nimuma indirmek amacıyla yakınlardaki bir alana taşınacak. 
Bu yeniden dikilen “orman heykeline” projeyi sonsuza dek bel-
geleyecek bir bina eşlik edecek.

H “Bu deneyim, ziyaret saatine 
göre de değişiklik gösterecek. 

Kimi insanlar ağaçları gün 
ışığında görürken, kimileri 

de geceleri projektör ışığında 
görebilecek. Mevsim yazdan 

sonbahara döndükçe 
yaprakların renkleri de 

değişecek.”
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