
ReFi TÜRKİYE PROGRAMI İLE 
GELECEĞİMİZİ ONARACAK 

PROJELERE YÖN VERİYORUZ! 

AKBANK BİREYSEL BANKACILIK VE DİJİTAL ÇÖZÜMLER GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI  BURCU CİVELEK YÜCE 
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Bir banka tarafından blockchain üzerinden düzenlenen ilk hackathon olan “Akbank ReFi Hackathon”u 
büyük bir ilgiyle takip ettik. Akbank LAB ve imece yürütücülüğünde tasarlanan ReFi Türkiye programına 
dair sorularımızı Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek 
Yüce’ye ilettik. 

Sayın Yüce, harika bir etkinlik oldu. Hackathon’la ilgili sorularımıza geçmeden önce, Akbank LAB ve imece iş 
birliğinde yürütülen ReFi Türkiye’nin sektöre örnek ve öncü çalışmalarını sizden öğrenmek isteriz. ReFi Türkiye 
programından ve yol haritanızdan bahsedebilir misiniz? ReFi Türkiye programı ile neler amaçlanıyor? 

Akbank’ın inovasyon merkezi Akbank LAB olarak 2016’da kurulduğumuzdan beri her sene farklı temalarda ve farklı partnerlerle 
hackathonlar düzenliyoruz. Geçen sene hackathon sürecinde partnerimiz imece ile birlikte çalışarak normalde iki gün süren 
hackathon deneyimini yaklaşık iki ay süren dolu dolu bir deneyim haline getirdik. Gelecek İçin Sürdürülebilir Finans adını 
verdiğimiz bu program ideathon, vikimaraton, mini zirve, bülten serileri, mentorluk görüşmeleri gibi birçok farklı etkinlik ve 
içeriği kapsayan bir süreç oldu. Program kapsamında gerçekleştirilen demo day sonucu dereceye giren ilk üç ekibimizden ikisi, 
Endeavor Türkiye ve Akbank iş birliği ile gerçekleştirilen girişim hızlandırma programı Boost The Future dördüncü dönemine 
katılma fırsatı yakaladılar ve bu programdan mezun olduktan sonra farklı yatırımcılardan finansman aldılar.

Geçen sene elde ettiğimiz başarılar sonrasında bu sene imece ile tekrar bir araya geldik ve geçtiğimiz senenin üzerine neler 
ekleyebileceğimizi birlikte düşündük. Bu süreçte Web3 teknolojilerinin hızlı yükselişi, metaverse ve NFT gibi kavramların 
gündemde oluşu bizi bu teknolojileri toplumsal ve çevresel fayda için nasıl kullanabiliriz düşüncesine yöneltti. Böylece 
Sürdürülebilir Finans odağını daha da derinleştirerek Türkçesini “Onarıcı Finans” olarak adlandırdığımız Regenerative Finance 
(ReFi) alanında kapsamlı bir program inşa ettik. ReFi Türkiye programı ile Onarıcı Finans’ı bu ekosistemdeki oyuncularla birlikte 
keşfetmeyi, bu alandaki bilgi birikimini ve proje sayısını birlikte artırmayı amaçlıyoruz. 

Akbank LAB ve imece yürütücülüğünde tasarladığımız ReFi Türkiye programı birbirini takip eden ve tamamlayan farklı 
çalışmalardan oluşuyor. Bu çalışmalardan ilki ReFi üzerine çalışan kişileri, etki ve Web3 ekosistemlerinden öncü isimleri konuk 
ettiğimiz podcast serisi. Konuklarımızın sektörden deneyim ve görüşlerini paylaştığı ReFi Türkiye podcast serisinin, dinleyen 
herkes için bir ilham kaynağı hatta bir aksiyon çağrısı olmasını hedefliyoruz. Podcast serisinin yanı sıra, geleceği birlikte 
onaracağımız bir ekosistem yaratmak üzere Web3 geliştiricilerinin, etki ekosistemi oyuncularının, üniversite öğrencilerinin, 
ReFi ile ilgilenen ve bu alanda çalışanların katıldığı “Web3 for Good” isimli topluluk buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Topluluk 
buluşmalarının birbirine katkı sağlayacak kişileri bir araya getirerek ReFi alanında yeni fikir ve projelerin filizlenmesini 
sağlayacağına ve ReFi hareketine Türkiye’de ivme kazandıracağına inanıyoruz. 

Akbank olarak biz de ReFi Türkiye Programı ile başlattığımız Web3 dönüşümü ile etki ekosistemi üzerinden dünyayı onaracak 
yeni bir ekonomi tasarlamaya davet çağrısını, yeni fikir ve projelerin somut senaryolara dönüşmesi için Akbank ReFi Hackathon 
ile destekledik. 30 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında Avalanche teknolojisi ile gerçekleştirilen Akbank ReFi Hackathon’da ReFi 
odaklı inovatif fikirlerin birer uygulama, ürün veya servise dönüşmesine olanak sağladık. ReFi Türkiye programının en değerli 
işlerinden biri olan bu etkinlikte geleceği onarmamıza katkı sağlayacak somut çıktılar üreten projeleri ve takımları ihtiyaçlarına 
uygun desteklemeye devam edeceğiz. Henüz hazırlık aşamasında olan eğitici video serimizi de en kısa sürede herkesin 
erişebileceği kanallarda paylaşarak toplumdaki Web3 ve ReFi okuryazarlığını artırmayı ve Onarıcı Finans üzerine Türkçe 
kaynaklar sunmayı hedefliyoruz. Sürecin sonunda yayınlayacağımız ReFi Türkiye raporu ile de programdaki tüm içerikleri bir 
araya getirdiğimiz literatür çalışmasını herkesin erişimine açarak Onarıcı Finans’ı konu alan bir rehber yaratacağız.



Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler
Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce



ReFi Türkiye’nin topluluk buluşmalarının hemen ardından Akbank ReFi Hackathon ile çalışmalarınızı 
sürdürdünüz. Akbank için “Onarıcı Finans” neden önemli? Banka bu alandaki girişimler için nasıl 
konumlanacak? Yakın ve uzak dönem hedeflerinizde neler var?

Akbank olarak sürdürülebilirlik konusunda şimdiye kadar yarattığımız değişimin gücüne inanıyoruz, bu nedenle 
proaktif adımlar atmaya devam ediyoruz. Bir sonraki adımı atarken öncü ve onarıcı bir rol almanın bugüne kadarki tüm 
faaliyetlerimizi daha da anlamlandıracağını ve gelecek çalışmalarımıza yön vereceğini düşünüyoruz. 

ReFi kavramını doğadaki dengeli, öngörülebilir, sağlıklı ve sürdürülebilir sistemleri odak alan ve Web3 altyapılı yeni 
bir ekonomi tasarımı olarak tanımlıyoruz. Dünyamızdaki tüm canlı ekosistemlerini koruyan ve var eden bir yarın için 
yaşamımızı bugün olduğu gibi sürdürmemiz artık yeterli değil. Karbon salınımlarını, iklim değişikliğini, su, toprak ve 
hava kirliliğini düşündüğümüzde günümüzdeki sistemler ve yaşayış mevcut hızımızla başa çıkamıyor. Artık hayatımıza, 
içinde bulunduğumuz tüm sistemleri onararak devam etmenin gerektiği noktadayız. Biz Akbank olarak geleceği 
onarmanın mümkün olduğuna inanıyor, bir finansal kuruluş olarak onarmak için en etkin araçlardan biri olan finansa 
güveniyoruz. 

Onarıcı Finans’ın en önemli diğer bileşeni ise Web3, yani genel bir çatı altında toplayabileceğimiz blok zinciri teknolojisi 
ve bu teknolojiyi kullanarak şeffaf, herkese açık, silinemeyen veya değiştirilemeyen kayıtlar ile güvenilirlik sağlayan 
tüm uygulamalar. Bu alanda da bankamızın inovasyon yetilerinin çok güçlü olduğuna inanıyoruz. Özellikle blok zinciri 
tabanlı projelerde Türk bankaları arasında öncü konumunda olmamız, hem bu konudaki yeteneklerimizin bir göstergesi 
hem de ReFi ekosistemini Türkiye’de canlandırmak istememizin önemli sebeplerinden biri.

Onarıcı Finans ile geleceği yeniden inşa ederken, yaşarken onarmayı ve bunu hepimiz için en güncel teknolojilerin 
sağladığı imkanlar ve etkiler ile yapmayı hedefliyoruz. “Sosyal ve çevresel etki odaklı girişimlerin karşılaştığı sorunlar 
neler? Bu sorunları Web3 teknolojilerini kullanarak nasıl çözebiliriz? Web3 teknolojileri ile yarattığımız sosyal ve 
çevresel etkiyi nasıl artırabiliriz?” Bu ve bunun gibi sorulara cevap aramaya başladığımız bir alan yaratarak, dünyamızı 
onarmaya bugün ve bu amaç uğruna çalışmak isteyen herkesle birlikte faaliyetlerimize çoktan başladık ve 
refiturkiye.com platformunu yarattık. ReFi Türkiye platformu ekosisteme katma değer sağlayan ve ReFi üzerine 
çalışan tüm partnerlerin katılımına açık. Web3 üzerinde etki odaklı çalışan tüm aktörlerin buluşabileceği, toplumun geri 
kalanının ReFi okuryazarlığını arttırmak üzere içerikler hazırlayan ve herkesin katkıda bulunabileceği bir kütüphanesi 
olan bu platformun yaratılmasında rol aldığımız için çok heyecanlıyız. Onarıcı Finans üzerine birlikte çalışabileceğimiz 
tüm girişimleri, kişileri ve üniversite kulüplerini aramıza katılmaya davet ediyoruz.



Akbank ReFi Hackathon ekipleri ile birlikteydiniz. Hem katılımcılar hem de üretilen fikirler açısından yarışma 
süreci nasıl geçti? Aldığınız geri bildirimler konusunda neler söylemek istersiniz?

Takımlar, Onarıcı Finans gibi henüz çok yeni olan bir alanda çalışırken aynı zamanda teknik altyapısı da oldukça güçlü 
projelere imza attılar. Süreç boyunca birbirleri ile yardımlaşarak ve mentorlarımızdan aldıkları görüşler ile fikirlerini 
değiştirip geliştirerek Web3 alanındaki network yapısı ve dayanışmayı etkinliğimize de taşıdılar. 

Özel sektör çalışanlarının yanı sıra 7 farklı şehir, 11 farklı blok zinciri kulübü ve 23 farklı üniversiteden öğrencilerin 
oluşturduğu 19 takım, Onarıcı Finans odaklı fikirlerini etki ve Web3 ekosisteminden uzman mentorların desteği ile 
48 saat içerisinde projelendirdiler. Final jüri sunumu öncesi Avalanche ve blok zinciri ekosisteminden uzman teknik 
mentorlardan oluşan Hackathon Komitesi tarafından gerçekleştirilen teknik değerlendirme sonucu seçilen 12 takım 
ise jüriye sunumlarını gerçekleştirdi.

Final değerlendirmelerimizi yaparken tüm bu süreçte takımlara eşlik eden mentorlarımızın da görüşlerini dikkate 
aldık. Ekiplerin ortaya koyduğu projelerin kalitesi, jüri olarak dereceye giren takım sayısını sınırlandırmamızı da 
oldukça zorlaştırdı. Chainway takımı ‘Yerel Etki’ projeleri ile Quadratic Funding Subnet oluşturarak birinci olurken, 
MonoPayments ekibi “MonoCarbon” isimli platformu ile ikinci oldu. Jüri değerlendirmesi sonucu üçüncülük ödülü ise 
iki takıma verildi. Üçüncülüğü paylaşan takımlar ise İTÜ Blockchain ve MedipolDAO ekipleriydi.

Burada projelendirdiğimiz fikirleri ve ReFi ekosistemini Akbank olarak bundan sonra da desteklemeye devam 
edeceğiz. Bunun için ilk adımımız yarışmaya katılan ekiplerimiz ve mentorlarımızı yeniden bir araya getirerek, projelerin 
ihtiyaçlarına uygun çözümler bulmak ve yol haritalarını birlikte belirlemek olacak. 

Hackathona ve ReFi Türkiye programına dair aldığımız tüm geri bildirimleri hem programımızı hem de seneye 
gerçekleştireceğimiz hackathonu nasıl herkes için daha verimli bir hale getirebileceğimizi belirlemek üzere 
değerlendireceğiz. Buradan çıkan tüm projelerin bizler için birer umut kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Dilerim Akbank 
ReFi Hackathon başta olmak üzere ReFi Türkiye programı geleceğimizi onaracak projelere somut senaryolar ile yön 
vermek için bir kıvılcım olmuştur.



Chainway Ekibi:

Ekibiniz ile okurlarımızı tanıştırabilir 
misiniz? Hackathon’a katılmaya nasıl 
karar verdiniz?

Birinciliğe uzanan yolculuğunuzda hangi fikirle öne çıktınız, nasıl ilerlediniz?

Biz Chainway (Twitter: @chainway_xyz), 
Ağustos 2022’de Web3 alanında ürünler yapan 
bir venture builder olma hedefiyle dört arkadaş 
bir araya geldik; Ekrem Bal, Esad Yusuf Atik, 
Murat Karademir, Orkun Mahir Kılıç.
İlk ürünümüzün, bir merkeziyetsiz borsa, 
üstünde çalışıyoruz ve bu ürünü yakın 
zamanda duyuracağız.

Bu merkeziyetsiz borsa var olan örneklerinden 
farklı bir mimari ile blockchainlerdeki yetersiz 
trade altyapısını çözmeyi hedefliyor. Bu proje 

ReFi konusunu okuyup anlamaya çalıştığımız zamanlarda örneklerinin hep belli alanlarda yoğunlaştığını fark ettik. Bu örneklerin 
birçoğu da sürdürülebilir ve blockchain altyapısını verimli kullanan örnekler değildi. Biz de hem blockchainlerin avantajlarını sonuna 
kadar kullanabileceğimiz, hem de kendi kendini sürdürebilen bir ürün çıkarmaya karar verdik. Bu ürün hackathon sırasında “YerelEtki” 
adını verdiğimiz şeffaf, adil, ve sürdürülebilir bir quadratic funding subnetiydi. Hackathon’un ilk gününde mimariyi belirledik, görev 
dağılımı yaptık ve çalışmaya başladık. Fikrimize güvendiğimiz ve planlamayı başta doğru bir şekilde yaptığımız için 48 saat içinde 
zorlanmadan ürünü bitirdik. Takım kaptanımız Orkun’un başarılı sunumu ile projemizi anlattık, birinciliği kazandık. ReFi konusunu 
okuyup anlamaya çalıştığımız zamanlarda örneklerinin hep belli alanlarda yoğunlaştığını fark ettik. Bu örneklerin birçoğu da 
sürdürülebilir ve blockchain altyapısını verimli kullanan örnekler değildi. Biz de hem blockchainlerin avantajlarını sonuna kadar 
kullanabileceğimiz, hem de kendi kendini sürdürebilen bir ürün çıkarmaya karar verdik. Bu ürün hackathon sırasında “YerelEtki” adını 
verdiğimiz şeffaf, adil, ve sürdürülebilir bir quadratic funding subnetiydi. Hackathon’un ilk gününde mimariyi belirledik, görev dağılımı 
yaptık ve çalışmaya başladık. Fikrimize güvendiğimiz ve planlamayı başta doğru bir şekilde yaptığımız için 48 saat içinde zorlanmadan 
ürünü bitirdik. Takım kaptanımız Orkun’un başarılı sunumu ile projemizi anlattık, birinciliği kazandık.

Hackathon’dan ödül dışında kazanımlarınız neler oldu?  

ReFi şüphesiz ki blockchainler ile birlikte gelen finansal dönüşümü yaşarken üstünde durmamız gereken konulardan biri. Biz ReFi 
alanında çalışan projelerin sınırlı olduğunu gördüğümüzde hackathon için de aynı durumu bekliyorduk. 

Halbuki hackathon alanında ReFi ile ilgilenen, bir şeyler inşa eden ve eğitim veren insanların azımsanmayacak kadar çok olduğunu 
gördük. ReFi temelde iki grubu bir araya getiriyor; blockchain geliştiricileri ve etki alanında çalışan insanlar. Bu hackathon da tam 
olarak bu iki grubu bir araya getiriyordu. Alanda öğrendiğimiz projeler, fikirler ve edindiğimiz dostluklar bizim için çok değerliydi. 

Akbank ReFi Hackathon’a dair duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Böyle önemli bir alanda bir şeyler inşa etme imkanı sağladığı için Akbank, ReFi Türkiye ve Avalanche ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. 
Etkinlik alanındaki inanılmaz eforları ve bilgi paylaşımları çok değerliydi. Yarattıkları kıvılcımın daha da büyüyüp ReFi alanında daha çok 
kişiye ulaşacağından eminiz. Umarız bu kıvılcıma bir fayda da biz sağlayabilmişizdir. Projemizin geliştirilip şeffaf, adil ve sürdürülebilir 
bir ağ olarak hayata geçirilmesini, Akbank LAB, ReFi Türkiye ve Avalanche Foundation tarafından desteklenmesini çok isteriz.

üstünde çalışırken Akbank ReFi Hackathon’dan haberimiz oldu. ReFi konusunda bilgimiz sınırlıydı, biraz araştırma yaptıktan sonra bu 
hackathona katılıp ReFi alanında topluma fayda sağlayacak, açık kaynaklı ve güçlü blockchain altyapısı olan bir proje inşa etmemizin 
bizim için güzel bir deneyim olacağını düşündük ve hackathona katılmaya karar verdik.



MonoPayments Ekibi:

Ekibiniz ile okurlarımızı tanıştırabilir 
misiniz? Hackathon’a katılmaya nasıl 
karar verdiniz?

İkinciliğe uzanan yolculuğunuzda hangi fikirle öne çıktınız, nasıl ilerlediniz?

Biz MonoPayments şirketi altında katılan bir 
ekibiz, ekibimizde iki kişi MonoPayments’da diğer 
iki kişi başka şirketlerde çalışıyor. Mete ve İzzet 
hâlihazırda uluslararası yarışmalara katılıyor 
ve ödüller kazanıyor; daha önce ETHPrague, 
ETHBerlin’de de ödüller aldık. 

Ülkemizde böyle bir hackathon olması bizi 
gerçekten heyecanlandırdı. Yarışma konusu ile 
ilgili çalışmalar yapmayı önceden de istiyorduk, 
ekibimizi topladık ve katılmaya karar verdik.

Biz Collateralized Carbon Marketplace geliştirdik. Blockchain üzerinde benzer uygulamalar var fakat bizi farklı kılan durum bu 
karbonların gerçekten bireyler ve kurumlar tarafından satın alınıp kullanılabilmesini ve karbon nötralize olmasını sağlamamız oldu.

Bunu sağlamak için gerçek karbon sertifikası sağlayıcılarla (ör. güneş paneli sağlayıcıları, kiralık bisiklet sürme uygulamaları) çalışmaya 
karar verdik. Bu yolla sertifikaların bankalar tarafından taahhütlü NFT’ler halinde üretilmesini ve bireyler dahil herkesin karbon sertifika 
üreticisi olmasını sağladık. Yazılım ekibimiz zaten daha önceden kendini kanıtladığı için geliştirme süreci bizim için yorucu bir süreç 
olsa da çok zor bir süreç olmadı.

Hackathon’dan ödül dışında kazanımlarınız neler oldu?  

Alanında uzman kişilerle tanışma, fikir paylaşma ve bağlantı kurma fırsatına sahip olduk, aynı zamanda diğer topluluklarla da 
görüşerek onlarla da fikir paylaşımı yaptık.

Akbank ReFi Hackathon’a dair duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Akbank ReFi Hackathon gerçekten keyifli bir hackathondu. Bunun için Akbank, Avalanche Türkiye ve ReFi Türkiye ekiplerine teşekkür 
ediyoruz.



İTÜ Blockchain Ekibi:

Ekibiniz ile okurlarımızı tanıştırabilir 
misiniz? Hackathon’a katılmaya nasıl 
karar verdiniz?

Üçüncülüğe uzanan yolculuğunuzda hangi fikirle öne çıktınız, nasıl ilerlediniz?

Herkese Selamlar! Biz İTÜ Blockchain kulübünden 
Alim, Hatun, Tahir ve Ulaş.  Özellikle son bir 
yıldır İTÜ Blockchain olarak ekosistemdeki 
hackathonları yakından takip ediyoruz ve 
elimizden geldiğince katılmaya, proje üretmeye 
çalışıyoruz. 

Akbank ReFi Hackathon’a katılma sürecimizde 
İmece ekibinin bize hackathonu ve 
yapabileceğimiz şeyleri tanıtmasının büyük 
katkısı oldu. ReFi her ne kadar çok duyduğumuz 
bir kavram olsa da içeriği ve geliştirebileceğimiz 
ReFi projeleri hackathonda mentor sohbetlerimiz 
sırasında kafamızda şekillendi.

İTÜ Blockchain Türkiye’de kurulmuş ilk ve en büyük üniversite blockchain kulübü. Kulübün sadece 5 yıllık geçmişinde bile blockchain 
öğrenmek isteyen, proje geliştirmek isteyen insanlara nasıl destek olabileceğini deneyimleme şansımız oldu. Bu yapının işlemesi 
için arkada tamamen gönüllü şekilde çalışan bir ekip var.  ReFi odaklı bir yarışmada sadece yeşil projeler geliştirmeye odaklanmak 
istemedik. Elimizdeki bu komünitenin var olan işleyişini daha verimli hale nasıl getiririz üzerine kafa yormaya çalıştık. Topluluğa olan 
katkıların oluşturulan profillerde görülebileceği aynı zamanda topluluk dışından gelen desteklerin etki sertifikaları ile gösterilebileceği 
bir uygulama geliştirdik. 

Uygulamanın geliştirme sürecinde kendi deneyimlerimizden yararlandık. “Nasıl bir topluluk yönetimi ile İTÜ Blockchain daha verimli 
hale gelir? Topluluk için nasıl daha değerli işler üretiriz? Üretenlere en verimli nasıl fayda sağlayabiliriz? Bir topluluğa yardım etmeyi 
nasıl teşvik edebiliriz?” sorularına cevap bulmaya çalıştık. Her hackathonda olduğu gibi 3 uykusuz gün sonunda kendi topluluğumuzda 
kullanmak isteyeceğimiz bir uygulama çıkarmayı başardık.

Hackathon’dan ödül dışında kazanımlarınız neler oldu?  

Akbank ReFi Hackathon’da bizi en mutlu eden şeylerden biri özellikle son yıllarda sayısı hızla artmış blockchain kulüpleri ile bir arada 
geçirdiğimiz 3 gün oldu. Bu 3 günde hepimiz birbirimizle neler yaptığımızı ve birlikte neler yapabileceğimizi tartışma fırsatı bulduk. 
Hackathon projemizi üniversite blockchain toplulukları üzerine yapma isteğimizin sebeplerinden biri de bu hızlı büyümeyi görmemiz ve 
daha da gelişmesi için neler yapabileceğimizi tartışmamız üzerine oldu diyebiliriz. 

Hackathon alanında bulunan mentorlarla yaptığımız sohbetler oldukça ilham vericiydi. Odağımızda olmayan fikirler, blockchainin 
dünyayı değiştirebilecek başka kullanım alanları hakkında bizimle saatlerce sohbet etmeleri bizi hackathon sırasında daha enerjik 
ve istekli kıldı. Hackathonlar sırasında proje geliştirmek önemli olsa da edindiğimiz fikirler, sohbetler ve blockchain ile neler 
üretebileceğimizi keşfetmenin bizim için büyük kazanım olduğunu söyleyebiliriz.

Akbank ReFi Hackathon’a dair duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Türkiye’deki öğrenci kulüplerini bir araya getiren kıymetli bir etkinlik oldu. Bizim için eğlenceli -ve tabii uykusuz- bir hackathondu. 



MedipolDAO Ekibi:

Ekibiniz ile okurlarımızı tanıştırabilir 
misiniz? Hackathon’a katılmaya nasıl 
karar verdiniz?

Üçüncülüğe uzanan yolculuğunuzda hangi fikirle öne çıktınız, nasıl ilerlediniz?

Ekibimiz 5 kişiden oluşuyor, bunlardan 4’ü 
blockchain ile ilgilenen MedipolDAO üyesi diğeri 
ise sürdürülebilirlik alanında Rejenarasyon 
Sistem Üreticisi olarak çalışıyor. ReFi, ekibin 
uzun zamandır üzerine araştırmalar yapmayı 
düşündüğü bir konu ve bu yarışmaya katılmadan 
önce ekip olarak Selcan Çatal ile bir araya gelip 
fikirlerimizi ve projelerimizi aktarıyoruz. Ardından 
gelen geri bildirimlerle birlikte proje çok daha 
farklı bir noktaya evriliyor. Projenin araştırma ve 
geliştirme taraflarında Selcan Çatal ile birlikte 
Metehan Özdemir yer alırken, tüm Frontend, 
Backend ve Blockchain teknik taraflarında Berkay 
Ermiş, Vusal Ismayilov ve Yusuf Benli yer alıyor.

Fikrimiz sahada var olan ciddi bir problemi ele alıyor. Problem, bölgesel olarak yatırım yapmayı planlayan şirketlerin belirledikleri 
bölgelerde Sosyal Lisanslarını elde edemedikleri için faaliyetlerini gerçekleştirememesi ve çevreye verdikleri zararı sosyal anlamda 
karşılayamamalarından dolayı ortamın tahrip edilerek sürdürülebilirlikten uzaklaşması. Platform sosyal getirisi yüksek olan projeleri 
bir araya getirerek sosyal etki ölçümü yapılmasının yanı sıra üretici firmalarla sosyal etkisi yüksek projeleri bir araya getiriyor. Projeler 
platforma girerken Yatırım Sosyal Getirisi - sROI - ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk - KSS - puanlarını yapay zekanın geliştirdiği 
katsayılarla hesaplıyor, uygun gördüğü projeleri üretim yapan şirketlerle bir araya getiriyor. 

Bir araya gelen yatırımcı ve proje sahipleri, tüm yatırım süreçlerini planlı bir şekilde takip edebiliyor ve üretici firma tarafından sahaya 
gönderilen Sosyal Analizciler incelemelerini raporlayarak yatırım sürecinin her aşamasını yönetiyor. Burada elde edilen tüm raporlar 
NLP teknolojisi sayesinde sROI ve KSS hesaplamalarında kullanılan katsayıları geliştirerek sektörel bazda sosyal etki ölçümlerinin 
gelişmesini sağlıyor. Bunların tamamını yaparken sadece uzun süren çevresel etkiler değil, daha etkili olabilecek olan sosyal etkilerin 
önemine vurgu yapıyoruz.

Hackathon’dan ödül dışında kazanımlarınız neler oldu?  

Akbank ReFi Hackathon MedipolDAO ekibinin katıldığı en zorlayıcı yarışmaydı, bu yüzden 5 ay sonra seviyemizi ölçme şansı elde 
etmenin ve Onarıcı Finans alanını keşfetmemizin yanı sıra 48 saatte keşfedilmemiş bir probleme çözüm üretirken projeyi tüm 
taraflarıyla kurgulayıp uygulama hızımızı test ettik. 

Akbank ReFi Hackathon’a dair duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Yarışmanın ekip olarak harika ağlar kurmamıza vesile olduğunu ve var olan ilişkilerimizi daha da iyileştirdiğini düşünüyoruz, 
bu yüzden açılacak yeni kapılar için son derece heyecanlıyız. Ayrıca masamızı ziyaret eden mentorlar alanlarında son derece 
etkili isimlerdi ve bu kadar faydalı geri bildirimler alabileceğimizi hiç düşünmüyorduk. Son olarak süreç boyunca organizasyon 
oldukça güzeldi ve yapılan sürprizler motivasyonumuzu son derece arttırdı.


