NFT Zirvesi İstanbul’da Gerçekleşti
Blatform, NFT Summit İstanbul’da sürpriz NFT platformlarını açıkladı
Eğitim, Kültür-Sanat, Tüketici Ürünleri, Spor Kulübü ve Üniversite için NFT platformları
geliştiren Blatform, projelerini zirve boyunca katılımcılara ve ziyaretçilere sundu
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen zirvede, NFT ile ilgili
en son gelişmeler ve gelecekteki projeler yer aldı
İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Mayıs 2022, Blatform – NFT Summit İstanbul 2022
“Gelecek küreseldir ve merkeziyetçi değildir” sloganı ile NFT sektöründeki yepyeni gelişmelerin
konuşulduğu NFT Summit İstanbul, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre merkezinde
gerçekleşti. Web3 teknolojileri ile dünya gündeminde büyük ilgi gören NFT, artık gündemin ve trendlerin
yeni belirleyicisi. Geleceğin şekillendiği bu günlerde geleceğe bağlanmak bir zorunluluk. Dünyanın
merkezi ve kıtaların birleştiği İstanbul'da uzmanlar, teknoloji geliştiriciler ve dijital sanatçıların bir araya
geldiği zirvede Singapur merkezli teknoloji şirketi Blatform, sponsor olarak yer aldı ve NFT projelerinin
yer aldığı bir keynote sunum gerçekleştirdi.

NFT’ler modern sanat dünyasını alt üst ediyor ve başyapıtları dijital sahiplik ile algılama biçimlerimizi
değiştiyor. NFT görseller akıllı kontratlar (smart contract) aracılığıyla satılması sonrasında; dijital
sahiplikten daha öte, uçtan uca bilgi kaynağını blokzincir sisteminde saklanabilir bir ruhsat ile güvenceye
alıyor.
NFT’nin sadece sanat ve spor dünyası tarafından değil artık ticaret dünyasında da başarılı örneklere sahip
olması; kişiler kadar, şirket ve kurumların da NFT platformlarına olan ilgisini artırıyor. İstanbul’da hafta
sonu gerçekleşen NFT zirvesinde yatırımcılar, kurumlar ve şirketler, NFT altyapısı geliştiren şirketlerle bir
araya gelirken, Blatform da altyapı çalışmalarını, yeni platformlarını ve NFT içeriklerini ziyaretçilerle
buluşturdu.

NFT’nin Bilinmeyenlerine Işık Tutacak
NFT zirvesi boyunca, bilgi oturumları, sunumlar ve paneller NFT’nin bilinmeyenlerini gözler önüne
sererken, yenilikçi pek çok proje de ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Singapur merkezli Blatform
blokzincir teknoloji şirketi COO’su Ali Erkan Konak: “Blatform olarak yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığımız

yepyeni NFT platformları var. Bir kısmını yaptığımız gizlilik anlaşmaları nedeniyle bugüne kadar sır gibi
sakladık. Kıtaların birleştiği İstanbul’da gerçeklen NFT zirvesinde, bu projeleri ilk kez açıklıyoruz.
Projelerimizi sadece NFT görsellerinin pazarlandığı bir ortam olarak görmüyoruz. Blatform NFT
platformlarını, uçtan uca iletişimi güvenli akıllı kontratlara bağlanan ve A’dan Z’ye iş potansiyellerini
tüketicinin emrine sunan yapılar olarak görüyoruz.” diyerek geleceğe dönük ipuçları verdi.

Blatform’dan Ticaret, Sosyal Sorumluluk, Turizm, Eğitim Alanlarında Dev NFT Projeleri
Zirvede hem sponsor, hem keynote konuşmacı, hem de katılımcı olarak yer alan Blatform,
gerçekleştirdiği NFT projelerini ziyaretçilerin ve kamuoyunun dikkatine sundu.(blatform.com) Üzerinde
çalıştığı dünyada ilk olacak projeler, aynı zamanda bu konularda yatırım ve geliştirme yapacak şirketlere
ve kurumlara da örnek teşkil edecek. Blatform CMO’su Ertan Turhan: “Aslında projelerimizden birini NFT
Summit İstanbul’dan kısa bir süre önce açıkladık. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve milli futbolcu Taylan
Antalyalı ile gerçekleştirdiğimiz NFT projesi, kendi konusunda dünyada bir ilk. Bu hafta basında yer alan
projemizde çocuklarımız, gelecekte kendilerini görmek istediği mesleklerle ilgili resimler çizdiler. Biz bu
resimleri yüksek çözünürlüklü NFT yapılmaya hazır görseller haline getirdik. Bu görseller NFT haline
geldiğinde müthiş bir iletişimin kapılarını da açmış olacağız.” dedi. Turhan, “Projelerimiz içinde, tarihi
mekânlarımızı 3D Mapping ile 360 derece görsel ve işitsel bir şölene çevirerek pek çok ödül kazanan
TUCE şirketi ile yapacağımız NFT platformu var. Bu tek başına çok büyük yankı uyandıracak bir proje.
Ayrıca Silverline şirketi ile beyaz eşya sektöründe ilk kez gerçekleştirileceği NFT projesini de Blatform
olarak biz üstlendik (@blatform.io). Bunun dışında yurt dışından bir spor kulübü, üniversite ve daha pek
çok projemiz bulunuyor. Yaptığımız projelerin hepsinni kendi başına bir market yeri olacağını ve her
birinin çok ilgi göreceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

NFT Summit İstanbul Konferanslarında Önemli Konuklar
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 28-29 Mayıs 2022’de düzenlenen NFT
Summit İstanbul, Dünyanın dört bir yanından 50 NFT sanatçısı özel olarak tasarladıkları eserlerini
ziyaretçilerle paylaşma fırsatı buldu. Zirvede ünlü DJ ve müzik sanatçısı Mercen Dede ve televiyon
oynucusu Nurgül Yeşilçay da konuşmacı olarak katılarak NFT çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
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