
 

 

 

 

‘2023’e 5 kala: Dünya ve Türkiye’ Ana Temasıyla 
Forum İstanbul 2018 

 ‘2023’e 5 kala: Dünya ve Türkiye’ ana temasıyla, 3-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul 
Swissotel The Bosphorus’da 17’ncisi düzenlenen Forum İstanbul’un açılış 
konuşmalarını Forum İstanbul Başkanı Haluk Sur, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Finans Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Özlem Özgencil 
Orhon gerçekleştirdi. 

Forum İstanbul Başkanı Haluk Sur, “Geçen zaman 
zarfında bize yürekten inanan, heyecan dolu 
düşüncelerini paylaşan herkese yürekten teşekkür 
ediyoruz. Onlar olmasaydı bunları başarmak mümkün 
olmazdı. Bugün 17’nci konferansımızdayız. İnanıyorum 
ki, iki gün sürecek yoğun programımız ülke vizyonuna 
çok şeyler katacak. Bu sene organizasyonumuzun 
teması ‘2023’e 5 Kala Dünya ve Türkiye’ olarak 
belirledik. Değişen küresel dengelere karşı Türkiye’nin 
kendisini nasıl konumlayacağı, gelişmeler çerçevesinde 
yeni fırsatları ve inovatif çözümleri nasıl bulacağı gibi 
konuları ana başlıklarımız içerisinde değerlendireceğiz. 
Son olarak, 2001’den beri bizi sürekli destekleyen, 

umutla yürüyen herkese, desteklerini esirgemeyen devletimize, başta Tim ve Finans 
Dünyası olmak üzere tüm stratejik ortaklarımıza ve sponsorlarımıza yurt dışında ve yurt 
içinden gelip bilgileri ile destek veren konuşmacılara, katılımcılara, gazetecilere, 
akademisyenlere teşekkür ediyorum” dedi.  

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bugün 
başlayan Forum 2018’in özellikle ekonomimiz ve 
ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Az önce de bahsedildiği gibi 17 yıldan beri bu 
oluşuma destek veriyoruz ve bu Forum’un 
stratejik ortağı olmaktan çok büyük bir 
memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini 
tartıştığımız bu etkinliğimizde TİM olarak biz her 
zaman var olduk. Bugün burada dünyanın nereye 
gittiğini, ülkemizin konumunu, bizleri bekleyen 
tehdit ve fırsatları konuşacağız. Dünyanın hızı baş 
döndürücü. Bugün milyarlarca insan sosyal 
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ağlarla, blog’larla haberleşiyor. Artık toplumsal etkinlikler internetten organize ediliyor. 
Fikirleri paylaşmanın altını çizmek isterim. TİM olarak sadece ihracatımızın artmasını değil, 
artmasının sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz” dedi. 

Finans Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Özlem 
Özgencil Orhon, “Finans Dünyası Dergisi 28 
yıllık yayın yaşamında ekonomideki gelişmeleri 
inceleyen ve masaya yatırarak tartışan bir yayın 
olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Bildiğiniz 
gibi dünya artan bir hızla değişiyor. Üretim, 
çalışma ve yaşam modelleri teknolojinin 
getirdikleri ile değişiyor. Yeni iş alanları 
doğuyor, eskiler şekil değiştiriyor. Türkiye’nin 
geleceğinde, 2023 ve sonrasında önemli bir yer 
tutacağına inandığımız konuların takipçisi ve 
yayıncısı olmaya devam edeceğiz” dedi. 

 

Dünyada dengeler yer değiştirirken: Türkiye nerede?  

Açılış konuşmaları ardından Forum İstanbul 2018’nin ilk oturumu ‘Dünyada Dengeler Yer 
Değiştirirken: Türkiye Nerede?’ başlığı ile Forum İstanbul Onursal Başkanı Yavuz Canevi’nin 
moderatörlüğünde gerçekleşti. International Humanitarian Relief Başkanı Houda Atassi, 
Sabancı Üniversitesi Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Dr. Carmine 
Difiglio, University of International Business and Economics’den Prof. John Gong, TÜSİAD 
Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası, Pew Research Center Kıdemli 
Araştırmacı Jacob Poushter ile Forum İstanbul Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Siyasi 
Bilimler Derneği Başkanı Prof. İlter Turan’ın konuşmalarıyla devam etti. 

International Humanitarian Relief Başkanı Houda Atassi konuşmasında, Suriyeli 
sığınmacıların Türkiye ekonomisine yaptığı katkıya ilişkin önemli rakamlar paylaştı: 
“Bilindiği gibi Suriye krizi patlak verdiğinden bu yana Suriyeli sığınmacıların sayısı 3 milyon 
400 bini geçti. Bunların yüzde 71’i 29 yaş altı gençleri oluşturuyor. Krizin doğurduğu 
maliyetler için bugün 10 milyar dolar bahsediliyor. Türkiye ise 7.2 milyar doları tek başına 
karşıladı. Ancak buna rağmen AB ekonomisindeki büyüme ortalamasına bakınca Türkiye 
ekonomisinin bu ortalamanın aşağı yukarı üç katını yakaladığını söyleyebiliyoruz. Suriyeli 
sığınmacıların çoğu Güney ve Güneydoğu’ya yerleştiler; Hatay, Gaziantep, Mersin ve Kilis 
gibi iller başı çekiyor. Söz konusu iller veya diğer illerde sığınmacılar, işyerleri ile kiraladıkları 
ve satın aldıkları gayrimenkuller ile ön planda. 2011 başından 2018 yılı ilk yarısına kadar 
Suriyelilerin Türkiye’de kurduğu şirket sayısı 6 bin 322.” 

Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Dr. Carmine Difiglio, “Doğalgaz ürün 
fiyatları incelendiğinde petrole bağlı olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatları ile Türkiye’nin 
enerji faturası arasındaki yakın ilişki ortada. Petrol fiyatlarındaki zirve çok uzun sürünce, 
yarattığı etki daha da uzun sürüyor. Bir tedarik kesintisinden kaynaklanan problem olabilir, 
tüm bunlar acil rezervlerin kolektif tedarikini gerektiriyor. Bunlar da fiyatları etkiliyor” dedi. 

University of International Business and Economics’den Prof. John Gong tüm dünyada 
ekonomik korumacılığa giden bir yol olduğunun altını çizdi: “Bu durum ekonomik düzende 



sorunları da ortaya çıkarıyor. Aslında ABD, globalleşmeye değinen sistemi ortaya çıkaran 
devlet. Sınırların açılması, serbest ticaret dengeleri gibi bir ideolojiyi dünyaya çıkaran da. 
ABD Savunma Bakanı açıklamalarına da bakınca; ABD’nin en büyük korkusu Çin ve Rusya 
arasındaki yakınlaşmadır. Bir şekilde ticari durumdan yola çıkarak Çin’i adeta ablukaya 
almak gibi bir durum söz konusu. Daha önemlisi ise teknoloji ve inovasyon konusunda Çin, 
ABD’ye çoktan erişti. Mesela güneş ve rüzgâr enerjisi teknolojilerinde, Çin çok önemli bir 
atılım gösteriyor. ABD’yi de yakaladı. Dolayısıyla ABD’nin Çin’e açtığı ticari savaşın 
motivasyonunu öğrenmiş oluyoruz.” 

TÜSİAD Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası, dünyadaki güç 
değişimine rağmen hali hazırda güç dengesinin Transatlantik merkezli olduğuna dikkat 
çekti: “ABD, Kuzey Amerika ve AB enerjiyi üreten ve tüketenler. Aynı zamanda da yükselmiş 
bir Asya var. Çin, bugün dünyanın en önemli iki ekonomisinde biri olarak Asya’nın varlığını 
pekiştiriyor. Sosyal medya giderek önem kazanıyor. Her gün 2 milyar dolardan fazla ürün 
Atlantik okyanusunun iki kıyısı arasında değiş tokuş oluyor.” Ticaret ve nüfus hareketliliğinin 
yanı sıra sosyal medyanın da önemine dikkat çeken Dr. Kaleağası, Twitter’ın bir analiz aracı 
olarak da bugün iş dünyasının gündeminde olduğunun altını çizdi. 

Pew Research Center Kıdemli Araştırmacı Jacob Poushter Türkiye’nin iklim değişikliğine 
bakışı konusuna dikkat çekti: “Türkiye, iklim değişikliği ile ilgili çok endişe duymuyor diğer 
ülkelerle kıyasladığımızda. Ancak Latin Amerika’da bu konuda ciddi bir endişe hâkim.” 

Forum İstanbul Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Siyasi Bilimler Derneği Başkanı Prof. İlter 
Turan, “Değişen dünya düzeninde nereye varacağız, istikrarlı bir durumun ne olacağı 
konusunda yeterince bir bilgimiz yok. Tahmin etmek de sanıldığı kadar kolay değil. AB’ye 
bakarsak; Birinci ve İkinci savaşları sonrası AB’nin önemli bir ekonomik güç olarak dünyanın 
merkezinde olacağı düşünülmüştü. Tek bir devlet yapısına evrilemeyeceği söz konusu. AB, 
yeni dünya düzenin kendisinden beklendiği kadar önemli bir aktör olamayacak. Türkiye için 
değişen dengeler karşısında biraz da güç bir politika izlediğini söyleyebiliriz. Bu ortamda 
Türkiye ya da benzeri ülkeler bütün opsiyonlarını açık tutmak zorundadır,” dedi 



Eski Kıta, Büyük Potansiyel: Afrika 

Forum İstanbul 2018’in ilk öğleden sonra gerçekleşen ilk oturumunda Afrika ülkeleri 
büyüyen ekonomisi, insan kaynağı, stratejik konumu, doğal kaynaklarıyla kalkınma 
potansiyelini içinde barındıran ve başka ülkeleri de birçok alanda iş birliği yaparak gelişmeye 
davet eden özelliklere sahiptir. Nitekim enerji kaynaklarına ve değerli madenlere ev 
sahipliği yapan, stratejik deniz yollarının kesişiminde konumlanan kıtada Türk iş dünyasının 
yakalayabileceği fırsatlar nelerdir? konusu masaya yatırıldı. 
 
Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Önügören’in moderatörlüğünde 
gerçekleşen oturumda Türkiye ile Güney Afrika’nın birçok konuda benzerliklerinin 
bulunduğuna dikkat çeken Merit Group of Companies Kurucu ve Ortağı (Güney Afrika) 
Hawa Bibi Khan; “Afrika 54 farklı ülkeden oluşan büyük bir kıta. Dolayısıyla gelişmekte olan 
alanlar, bölgeler var. Büyük fırsatlardan söz edebiliriz. Çok büyük miktarda doğal rezervimiz 
mevcut. Türkiye belki en iyi 10 ekonomiden biri olmak istiyor. Planlar arasında 3. Havalimanı 
ve Kanal İstanbul var. Taşıma, denizcilik, kargo ve petrol için bunlar önemli adımlar. Güney 
Afrika’nın 2023 vizyonuna katkısı ne olabilir? Ekonomi ve sosyal yapımız son derece benzer. 
Güney Afrika, Afrika’ya açılan bir kapı, Türkiye ise Avrupa, Güney Rusya ve Orta Doğu’ya 
açılan bir kapı. Benzer yönlerimizi fırsata çevirerek önemli is birlikleri gerçekleştirebiliriz,” 
dedi. 
 
Limak Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi & LAS Dakar Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi 
(Senegal) Hakan Öztürk; Afrika kıtasına gerçekleştirdiği projelerden altını çizerek, 
“Afrika’nın sahra altı bölgesi ile yakından ilgilenmeye başladık. Öncelikle çimento 
sektöründe faaliyetler gerçekleştirdik. Mozambik’te bulunan fabrikanın temeli attıktan 
sonra 9 ay sonucunda hizmete aldık. Daha sonra tecrübe kazandığımız alan havaalanı 
işletmeciliğinde ise Senegal projesini yapma imkânı bulduk” dedi. 
 
Türkiye ile işbirliği gerçekleştirebilmenin önemine değinen Tunus Cumhurbaşkanı 
Danışmanı Ridha Saidi, “Afrika Türkiye için açık bir pazardır. Özellikle Tunus için ortak 
Pazar olsun, bölgesel Pazar olsun tamamen taraf olmuş durumdayız. Afrika kıtasının 
yaklaşık %40’ında tarıma dayalı projeler, son derece elverişli projeler söz konusu. Ayrıca 
hava ve deniz ulaşımında da büyük bir açıklık söz konusu. Afrika’nın gündeminde çok sayıda 



havalimanı projesi var. Bu anlamda Türkiye ile işbirliğine gidilebileceğini düşünüyorum” 
dedi. 

 
Sudan Uluslararası İşbirliği Bakanı İdries Suleiman, “Afrika’da bir milyar insan yaşıyor. Bizim 
çok büyük bir pazarımız, piyasamız var. Türkiye’den gelen ürünlerin 3’te 1’ini bir Afrikalının 
satın aldığını düşünün çok büyük bir potansiyel var. Ayrıca Afrika’da hammadde imkânı çok 
fazla. Bunu hammadde ihtiyacına sahip bir ülkeye söylersek bir anlam ifade etmeli. 
Türkiye’nin de petrol ve doğalgaza ihtiyacı var. Türkiye ile işbirliği gerçekleştirebilmek için 
iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Suleiman, ”Kaynakları olan bir kıtayla bağlantı 
kurmalısınız. Afrika ile bağlantı kurmak, Türkiye’nin bir sonraki adımı için zorunluluk 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü Afrika çok büyük bir pazar. Atılım için önce iyi ilişkilere sahip 
olmalısınız” dedi. 
 

 
Eski Kıta, Büyük Potansiyel: Afrika’ya İhracat 

 
TİM Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda 
Arzum Yönetim Kurulu Başkanı T. Murat Kolbaşı  “Kendi adıma söylemem gerekirse Türk 
markası olarak bakınca Afrika’da yeterince bulunmuyoruz. GFK verilerine göre Afrika’da 
yüzde 5 küçük ev aletleri pazarı bulunuyor. Pazar içerisinde 50’den fazla ülke ve 1,3 milyarın 
üzerinde bir nüfus var. O pazar odaklanıp harcayacağımız enerjiyi, diğerlerine yönelik 
kullanıyoruz. Ancak Afrika gelecek dönemde muhakkak geleceği parlak. Ancak oyun 
alanınıza göre değişiyor. Hangi sektörde nasıl hareket edebileceğine bakmak gerekiyor. 
Tüketiciye giden markalar olarak da bakarsak algıyı güçlendirmeliyiz. Bu konuyla ilgili Milli 
bir strateji gerekebilir” dedi.  
 
Arçelik’in yer aldığı Güney Afrika’daki var olmasının önemine dikkat çeken Arçelik 
Satınalma Direktörü Hakan Kozan, ”Arçelik içerisinde sorumlu olduğum 35 ülkedeki 4.5 
yıllık deneyimimden bahsetmek istiyorum sizlere. Arçelik Koç topluluğunun bir parçası ve 
ortalama 100 bin çalışanı var.  Yurtdışında 7 ülkede 12 fabrikaya sahip bir kurum. Güney 
Afrika’nın güçlü bir finansal zemini var, yatırım teşvikleri var. İnsan kaynakları konusunda 



zorluk çekmeyecek bir ülke. Bunların dışında geliştirilmesi gereken fırsat alanları da var. 
Afrika’da sigorta konusu sıkıntılı. Şuan da Afrika’da üretim yapan bir firmanın Çinli veya 
Avrupalı bir firmaya oranla şanlı olduğunu söyleyemeyiz” dedi. 
 
Meta Dış Ticaret, Genel Müdür Yardımcısı Yekta Küçüköztürk Afrika kıtasında yer almanın 
gelecek dönem planları arasında yer aldığı belirterek,” Hedef pazarlarımızdan biri de Afrika. 
Buraya yoğun bir şekilde çimento ve demir başta olmak üzere birçok ihracatımız oldu. 
Afrika gerçekten bir fırsatlar kıtası. Kimi ülkeler petrole bağımlı ülkeler, fiyatlarındaki 
değişim etkiliyor. Ayrıca Bankacılık sistemi yavaş yavaş oturmaya başladı. Eskiden özellikle 
Türk bankaları Afrika’da bulunma riskini almıyordu. Şimdi uluslararası bankalarla beraber 
birçok bankamız da bu işe el atmış durumda” dedi. 
 
Coface, Genel Müdürü Emre Özer Afrika’da gerçekleşecek potansiyel büyümeye vurgu 
yaparak, “Afrika 2018 yılında yüzde 4 civarında büyüyecek. Genel olarak bakarsak en hızlı 
büyüyen Doğu Afrika. Burada yüzde 6 büyüme bekliyoruz. Güney cephesi ise yüzde 3 
civarında büyümesini bekliyoruz. Kuzey Afrika’da 2018 yılı için yüzde 3-4 civarında bir 
büyüme bekliyoruz. 2030 yılında Afrika’dan 3 ülke muhtemelen G20’de olacak; Nijerya, 
Mısır ve Güney Afrika. 
 

 

Geleceğin Ekonomi ve Finans Sisteminde Neler 
Olacak? 

Forum İstanbul 2018’in ilk günün ‘Geleceğin Ekonomi ve Finans Sisteminde Neler Olacak?’ 
başlıklı son oturumunda ‘Geleneksel paranın yerini kripto paralar alabilir mi?, Blockchain ile 
bankasız bankacılık, Fintech Ekosistemi, İslami Finans Sistemi Gelecekte nasıl şekillenecek?, 
Yüksek güvenlikli veri teknolojisi, kimlik ve mobil güvenlik nasıl sağlanacak?’ konuları ele 
alındı. 
  
Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vedat Akgiray moderatörlüğünde gerçekleşen 
oturumda BTS&Partners Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Beceni, “Blockchain yeni bir konu. 
Uzun süredir kafa yorulan bir konsept fakat hangi konularda kafa yoruluyor önce ona 
bakmak lazım. Belli başlı otoriteler konuyla ilgili çalışıyorlar. Avrupa’da Blockchain’e güven 
makinesi deniyor. Çünkü bir işlemi kimin ne zaman yaptığını gösteren ve bunu da teknolojik 
olarak kanıtlayabilen bir teknolojiden bahsediyoruz. Güven, teknolojik anlamda özellikle 
kriptoloji ile sağlanabileceği söylenmesine rağmen sosyal anlamda güven sorunu yaşıyoruz. 
Dolayısıyla şuan da güveni sağlayacak bir kurum olmadığından sosyal bir sorun yaşıyoruz” 
dedi. 
 
Blockchain uygulamasının önemine dikkat çeken Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Ali Cer, “Blockchain denince benim aklıma sihirli bir defter geliyor. Kim ne yazarsa 
yazsın, aynı şeyleri bir arada bulunduran ve sürekli yazma imkânı sunan bir defter. Ayrıca bu 
defter ortak, güvenilir ve tutarlı bir defter. IT dünyasında yıllardan beri tartışma konusudur 
merkezi mi olsun, hareketli mi olsun diye. Şimdi yapı Blockchain ile hareketli yapıya döndü. 
Hepsinden önce Blockchain’in hukukun dijitalleşmesinde kullanılması çok önemli. Akıllı 
kontratlar sistemi ile hukukun dijitalleşmesi işimizi kolaylaştıracak. Blockchain üzerine 
çalışmamız gerekiyor. Blockchain altyapısı geniş katılım ile mümkün. Geniş katılımlı bir 
altyapı ile bu sistem kurulduğu zaman, müşteriler ilgili kurumlar kullanıldığında hepimizin 
hayatı kolaylaşacak” dedi. 



 
Khidr Solutions Yönetici Direktörü Prof. Dr. Omar Fisher, “Küresel para tedariği çok hızlı 
şekilde ilerliyor. Burada dikkat edilmesi gereken bu paranın yalnızca yüzde 8’i fiziksel para. 
Dolayısıyla yüzde 92’si vaad edilen yerlerde ve soyutta olan yerlerde yer alıyor. Son 10 
yıldan bu yana ICO’ların artışını görüyoruz. Farklı türde de para birimleri oluşuyor. Buna 
yaklaşık olarak 1500 tane farklı para birimi var. Ne kadar hızlı çıkıyorsa o kadar hızlı 
kayboluyorlar.’ 
 
Veripark Türkiye Genel Müdürü Aslı Derbent Özkan, “Blockchain Bitcoin değildir. 
Blockchain en basit haliyle şifreleme ve kayıt tutma algoritmasıdır. Bu yapı sizin bilgiye 
şeffaf olarak ulaşmanızı ve bir otoritenin güvenine ihtiyaç duymadan doğrulama işlemi 
yapmanızı mümkün hale getiriyor. Bu herhangi bir doküman doğrulaması da olabilir, tapu 
kaydı, nüfus cüzdanı gibi. Zamanla yeni iş modelleri üzerine geleceğini ve farklı senaryolarla 
ileride karşılaşacağımızı düşünüyorum. İş anlamında bakıldığı zaman iş – müşteri iletişimi 
arasındaki araçlar hala yüksek teknoloji bilgisi ve yetkinliği isteniyor. İş – müşteri 
iletişiminde, dünya çapında farklı iş modellerine ihtiyaç var. Finans sektörüne bakınca da 
aslında bu alanda uygulanan işte – şirket iletişiminde nakit paranın yerine tasarlanmış 
çözümle var ama bizim hiçbir ticaretimiz nakit ile dönmüyor” dedi. 

 

Rekabet Gücünü İnovasyonla Arttırmak; İnovalig ve 
İnoSuit 
 
Forum İstanbul 2018’in ikinci gününün ilk oturumu ‘Rekabet Gücünü İnovasyonla  Arttırmak; 
İnovalig ve İnoSuit’ başlıklı oturumu idi, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 
Burhanoğlu’nun  moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, gerçekleştirdiği yatırım 
faaliyetler ile sunulan projelere destek olmayı amaçladıklarının belirten TÜBİTAK Başkan 
Yardımcısı Dr. İsmail Arı, “2017 yılında 1,7 milyar hibe dağıttık. Ülke geneline yayılan 800 
Ar- Ge merkezi ve 300 tasarım ofisi ile devletimiz tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu 



alana 32 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Hali hazırda küçük bir parçası olduğumuz 
ekosistemdeki payımızı da artırmaya devam edeceğiz,” dedi. Proje değerlendirme 
aşamasında sunulan teknolojinin yenilikçi yönüne önem verdiklerinin altını çizen Dr. Arı, 
tüm projelerin ulusal kazanıma dönüşmesine katkı sunmaya çalıştıklarını vurguladı. 
  
İnoSuit Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Umut Ekmekçi; Türkiye’den dünya markaları 
çıkabileceğini, bu amaçla her türlü destek verdiklerinin altını çizdi: “Ülkemizdeki şirketlerin 
niyeti varsa o niyeti bir de metot ile tamamlayabilirsek dünya markaları çıkarabiliriz. Buna 
inanıyoruz. İnovasyon Etkinlik Endeksi’nde Türkiye dördüncü sırada yer alıyor. Küresel 
Rekabetçilik Raporu’ndaki konumumuz önceki yıllara göre bir yükselme mevcut, ancak 
daha iyi olabiliriz. 2023 Vizyonu çerçevesindeki konularda hedefe ulaşmak için global 
inovasyon liglerinde mutlaka ilk ona girmeliyiz.” 
  
SBS Bilimsel Bio Çözümler Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, ilk yerli propolis 
üreticisi olarak hedeflerinin Anadolu propolisini bir dünya markası yapmak olduğunun altını 
çizdi: “Oğlumun rahatsızlığı sebebiyle tanıştığım propolisi bugün üretmekle kalmıyor, 
üreticilerimiz ve 100 binin üzerinde sözleşmeli kovanımız ile Anadolu propolisinin bir dünya 
markası yapmak için var gücümüzle çalısıyoruz. Ar-Ge süreçlerini takiben propolisi 
insanların tüketebileceği hale getirerek, üreticilerimiz de bir gelir kapısı elde etti.” 
  
Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız, “300’e yakın markanın 
rekabet ettiği, hızlı olmanız gereken, moda ve renklerin ön plana çıktığı, farklı 
fonksiyonlardan da etkilenen bir Pazar içerisinde var oluyoruz. Arzum markası olarak Fikir 
Atölyesi adı altında yarattığımız platform ile bizimle farklı bilgi, görüş ve buluşların 
paylaşılmasına da açığız. Örnek vermem gerekirse, Okka ürünümüz bir dış buluşçunun 
fikriydi. Yani, çoğulcu yaklaşımın bizi daha sık inovatif ürünler geliştirmeye ittiğini 
görebiliyoruz,” dedi.  
  



Geleceğin Kentleri 

 
‘Geleceğin Kentleri’ başlıklı oturumda; Hızlı 
nüfus artışı nedeniyle daha fazla insanı 
barındırabilmek için gelişen kentler, yeni 
yaşam alanları, sürdürülebilirlik şartlarına 
uygun olarak planlanması gereken şehirler, 
yeni teknolojiler gibi konular ele alındı.  
  
Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali 
Çağatay’ın moderatörlüğünde ve Çekül Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in açılış 
konuşmasını yaptığı oturumda ULI Türkiye 
Başkanı Zafer Baysal, INDER Başkanı 

Nazmi Durbakayım, See NexusInstitute (The Sustainable City), Direktör Karim El Jisr, 
KONUTDER Başkanı Altan Elmas,GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin konuşmacı olarak 
katıldı. 
  
Sürdürülebilir ve yaşanabilir kentleşmenin önemini vurgulayan ULI Türkiye Başkanı Zafer 
Baysal, “ULI olarak misyonumuz gayrimenkul ve kentsel gelişmelere liderlik yapmak. 
Sürdürülebilir, yaşanabilir yerler için katkıda bulunmak temel amacımız. Bunu yaparken de 
etik değerlerimize saygı duyuyoruz. Toprağa saygı ile başlayan bu süreç, mesleğe, 
tüketiciye, geleceğe ve tarihi ve kültürel değerlere saygı duyarak ilerlemeyi kapsıyor. 
Bildiğiniz üzere günümüzde artık insanları fiziksel mekanlarda tutmak eskisine nazaran 
daha güç. Metrekare üzerinden hizmet sunmak yerine artık insanlara göre tasarımlar 
yapılması gerekiyor” dedi. 
  
INDER Başkanı Nazmi Durbakayım, “Hatırlayacağınız üzere geçen yılı ‘Kentsel Dönüşüm 
Yılı’ ilan etmiştik, bu yılı ise ‘Pilot Şehirler Yılı’ olarak ilan ettik. Neden?  Baktığımızda 
harcamalarımızı sırasıyla gıda ve konuta harcıyoruz. Fakat son zamanlarda büyük bir 
canavar var ki o da aradan sıyrılarak öne çıkıyor o da transfer/ulaşım masrafları. Bu alanda 
çok ciddi rakamlar harcıyoruz. Enerjiyi doğru kullanmaktan bahsediyoruz ama öncesinde 
insan enerjisini doğru kullanmamız gerekiyor.” dedi.  
  
See Nexus Institute (The Sustainable City) Direktörü Karim El Jisr, “Bir önceki 
konuşmalardan İstanbul hakkında birçok şey öğrendim. Ben sizlere Dubai’den bahsetmek 
istiyorum ve mesafemiz İstanbul’dan 4 saat uzaklıkta. Kentlerin gelişiminden bahsetmeden 
önce teknolojik çalışmalarla ilgili konuşmak isterim. Bakıldığı zaman emlak endüstrisi 
küresel emisyonlar bazında yüzde 12’lik bir dilim oluşturuyor. Dolayısıyla geleceği ve bina 
inşasını düşünürken karbon ayak izinden bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle Dubai’de bir 
şehir içerisinde yer alan binaların kendi enerjilerini kendilerinin üretmesini hedefliyoruz. 
Türkiye’de rüzgar ve hidro enerji ön plana çıkan kullanım alanları fakat Dubai’de teknolojik 
çalışmalar ile güneş enerjisinden yararlanmayı hedefliyoruz, dedi. 
  
Şehirleşme ve şehirlerin geleceğine dokunmak gerektiğini belirten KONUTDER Başkanı 
Altan Elmas, “Kentleşme içerisinde farklı dinamikleri olan çok geniş ve derin bir konu. Şehir 
ve şehirlerin geleceğini tayin etmek, bugünden ona dair fikirler söylemek zor. Şehirlerin 
gelecekleri de insana bağlı.  Kentleşme konusunun felsefi, sosyoloji ve içerisinde farklı 
dinamiklerin yer aldığı birçok etkeni var. Bir taraftan da dünya dijitalleşme yönünde tüm 
hızıyla ilerliyor. Dünyada bakıldığında şehirlerde şu an da 4 milyar kişinin yaşadığını 
söyleyebilir. 2030 yılında bunun 5.5 milyar insana çıkacağı düşünülüyor. Kırsal alana doğru 



bir nüfuslardan bir akım var. Dolayısıyla insanların ihtiyaçlarına yönelik doğru bir felsefe ve 
planlama ile ilerlenmesi gerekiyor” dedi. 
  
GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, “Artık şehir planlamamızı doğru yapmamız lazım. 
Biz planlamayı doğru yapamadığımızdan dolayı 1950 yıllarından bu yana büyük sorun 
yaşıyoruz. Bahsettiğimizi konut sayısı ise 7.5 milyon adet. Şehirleri geleceğe taşımak için 
kamu ve özel tarafta sorumluyuz ve bunu inanarak yapmalıyız” dedi. 
 

 

Sanayinin Dönüşümü: Yüksek Teknoloji Temelli 
Üretim 
Forum İstanbul 2018’in ikinci gün öğleden sonraki oturumlarında ‘Sanayinin Dönüşümü: 
Yüksek Teknoloji Temelli Üretim’ başlıklı oturumda‘Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a’, ‘Üretim 
göçünün tersine döndüğü bir dünyada Türkiye bir üretim üssü olabilir mi?’, ‘Kurumların yeni 
nesil teknolojilere uyum sağlaması için yol haritası’, ‘Dönüşüm için gerekli olan eğitim 
modeli’, ‘Yerli Otomotiv üretiminin yüksek teknoloji gerektiren diğer sektörlere 
kazandıracağı ivme’, ‘Yapay zeka, robotlar, öğrenen makineler’ gibi konuların cevapları 
arandı. 
  
Oturuma geçilmeden önce, özel sunumları ile yurtdışında yaptıkları robot ile başarı kazanan 
Hisar Okulları 11. Sınıf Öğrencileri, Simla Açıkkapu, Gizem Keskin, Can Parlar, Seda 
Uzunoğlu ve Ece Deniz Yıldırım hâlihazırda üzerinde çalıştıkları robotun sunumunu 
yaptılar.   
  



Harvard Business Review Türkiye Genel 
Yayın Yönetmeni Serdar Turan’ın 
moderatörlüğünde, Applied Automation  
Technologies, Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Karadayı, Dow Türkiye ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri Başkanı İhsan Necipoğlu, 
TAİ, Dijital / Endüstriyel Dönüşüm Yapısal 
Grup Müdürü Metin Tabalu, Sakarya 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Orhan Torkul, TSKB, 
Başekonomist Burcu Ünüvar konuşmacı 
olarak katıldı.  
  
Endüstriyel gelişimde yaşanan süreçlerin önemine vurgu yapan Applied Automation 
Technologies, Yönetim Kurulu Başkanı Recep Karadayı, “Biz bir yazılım şirketi yazılım 
üretiyoruz. Bu yazılımlarla herhangi bir üretim merkezini veya robotu daha akıllı şekilde 
çalıştırma kabiliyeti üretiyoruz. Amacımız bir fabrikayı tek bir makine gibi görerek üretim 
yapmasını hedeflemek. Endüstri 4.0’a baktığımızda makineler artık daha akıllı, kendi 
kendilerine karar verebildiğini görebiliyoruz” dedi. 
  
Dow Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri Başkanı İhsan Necipoğlu, “Burada konuşmacı 
olmaktan son derece memnunum. Geleceğin ürünlerini hedefiyle ilerliyoruz, Dow Türkiye 
olarak fayda sağlamak amacıyla, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” 
dedi. 
  
TAİ, Dijital/Endüstriyel Dönüşüm Yapısal Grup Müdürü Metin Tabalu ise endüstri 4.0 ile 
gelen farklılaşmanın ekiplerce yönetilmesi ve konsantrasyonun en üst noktada çalışmasına 
değindi. Tabalu,” Endüstri 4.0 da öne çıkan şey kapasite arttırmak, insanların yerini alacak 
diye bir yorum var ama belki de öyle olmayacak. Bizler kendi içimizde bu konuyu dijital 
endüstriyel tasarım olarak tanımladık. Hem endüstriyel tarafı hem de dijital dönüşümü 
yönetmek gerekiyor. Dönüşüm ile ilgili önemli bir şey var. Bu bir ekip işi. Her şeye karar 
verebilen bir insan tipi yok. Bu yüzden çok konsantre ekiplerle çalışılması gerekiyor” dedi. 
  



Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Torkul, “Hepimiz 
biliyoruz ki kullandığımız kaynaklar sınırsız değil. Son günlerde kaynakların optimum şekilde 
kullanılması gündeme geliyor. Sanayi 4.0 özelliklerine baktığımızda kişiye özel imalatın 
önem kazandığını görebiliyoruz. Yeni dönemde artık kişisel çeşitlilik tüm ürünlerin 
birbirinden farklı şekilde gelişmesini sağlıyor” dedi. 
  
TSKB Başekonomisti Burcu Ünüvar, “Şuan da küresel ticari hacmimiz yüzde 4 büyüyor 
fakat kriz öncesi seviyeye küresel ticaret alanında halen dönemedik. Büyüyoruz ama ticaret 
konusunda içimiz rahat değil. Önümüzdeki dönemde ayakta kalmak, nüfusunu beslemek 
isteyen ülkelerin tek bir yolu var o da üreterek kalkınmadır.  Peki, Türkiye’nin teknolojik 
açığı ne durumda ondan bahsetmek gerekiyor. Makas sürekli açılıyor. Türkiye’nin orta ve üst 
segmentte yer alan malların üretimini gerçekleştirmesine ihtiyacı var” dedi.  
  
 

Tarımsal Üretim ve Gıda Endüstrisinde Dönüşüm 

Öğleden sonranın ‘Tarımsal Üretim ve Gıda Endüstrisinde Dönüşüm’ başlıklı ikinci 
oturum da ‘Tarım:2.0: Teknoloji kullanımını arttırarak, daha yüksek verim ve daha kaliteli 
üretim artışını sağlamak, Gıda’da yeni trendler ve endüstriye etkileri, Gıda güvenliği 
konuları ele alındı.  
  
Doğuş Grubu’ndan Servet Yıldırım moderatörlüğünde gerçekleşen Arbel A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, Doktar Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Tanzer Bilgen, 
Dünya Gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu konuşmacı 
olarak katıldı. 
  
Arbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, “Bakliyat bundan 10-15 yıl önce bu 
kadar popüler değildi. Şimdi ise her diyetisyenin piramidinde. Çünkü insanlar çok kilo 
almaya başladı. Obezitenin tek ilacının da bakliyat olduğu anlaşıldı. Amerika’da, Kanada’da 
şu anda bakliyat çok yaygın, humus satışı ön planda. Borsanın trendlerine göre bu ürün 
ekimini gerçekleştiriyorlar. Türkiye’deki bu planlamalar şu aşamada fazla netice vermez. 
Çiftçi daha iyi planlama yapar, çiftçiyi eğitmek lazım” dedi.  
  



Tarımda dijital dönüşümün olması gerektiğini ifade eden Doktar Kurucu Ortak ve Genel 
Müdürü Tanzer Bilgen, “6 yıldır tarımda dijital dönüşüm üzerine çalışıyoruz. Amacımız da 
Türk tarımını büyütmek. Türkiye’de yaklaşık 20 milyon hektar tarım üretimi yapılıyor. Bu 
alanın yüzde 60’ında ise tahıl yetiştiriyoruz. Türkiye’nin daha fazla değerli ürün üretmesi 
gerekiyor. Türk çiftçisinin yaş ortalaması 54. Genç bir nüfusa sahibiz. Ancak gençler daha 
fazla tarım alanında olmalı. Gençlerle birlikte yeni nesil tarımı geliştirmek gerekiyor” dedi. 
  
Tarımda gerçekleşen yenilikleri desteklediğini dile getiren Dünya Gazetesi yazarı Rüştü 
Bozkurt, “Şimdi ortada belli bir eğilim varsa karşısında duramazsınız. İnsanlık tarihinde 13 
bin yıldır toprağın üstünde bitkiye baktık. Şimdi ise toprağın altına bakmaya çalışıyor, 
keşfetmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de şu an şeker pancarı tartışma konusu. Önceden 
üretim yüzde 17’si şekerken bugün bu oran yüzde 35’te. Ve eklemek gerekir ki endüstri 
4.0’ın en yoğun kullandığı alan tarımdır” dedi. 
  
Açlık ve kötü beslenmeye karşı olduklarını dile getiren FAO Türkiye Temsilcisi Viorel 
Gutu, “Açlık ve kötü beslenmeyi azaltmak için çok çaba saf ediyoruz. Daha etkili kaynak 
kullanımı ve gıdaya yönelik yatırım çalışmaları var. Dünyada insanlar hala açlık çekmekte ve 
2 milyara yakın insan kötü beslenmektedir. Çünkü iklim değişikliği gıdanın geleceğini 
etkiliyor” dedi. 

 

Geleceğin Dünyası’nda Savunma Sistemleri 

Forum İstanbul 2018’in ‘Geleceğin Dünyasında Savunma Sistemleri’ başlıklı son oturumunda 
‘Milli Savunma sanayii’, ‘Siber Savunma’ konuları ele alındı. 
 
Öncesinde söz alan Savunma Sanayii Müsteşarı 
Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı’nın, Türkiye’nin bu konuya verdiği 
önemin bir göstergesi olduğunu altını çizdi: “2010 
sonrasında Türkiye artık çeşitli ürünleri ve 
platformları ortak geliştirme veya yerli geliştirme 
projelerine başladı. Bugün globalleşen dünyada 
yüzde 100 yerli ürün diye konuştuğumuz da çok 
anlamlı olmadığı çeşitli yerlerde görülebilir. 
Ancak savunma sanayi gibi bir alanda kritik bir 
noktada olan konularda kendinize yeterli olmanız 
ana faktörlerden birisidir.”  
 
TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Reha Denemeç’in moderatörlüğünü yaptığı, Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir‘in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği oturumda 
Havelsan, Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, HB Strateji, Genel Müdür Haluk Bulucu, 
SAHA İstanbul, Genel Sekreteri İlhami Keleş, TAİ, Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, 
Koluman Otomotiv Endüstrisi, Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık konuşmacı olarak  
katıldı. 
 
Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ‘Savunma endüstrisinin dünyadaki 
büyüklüğü 1.4 trilyon dolar. Bunun da yaklaşık yüzde 50’si ABD tarafından domine ediliyor. 
Türkiye olarak bu pastadan aldığımız pay ise 6-7 milyar dolar civarında. Aslında Türkiye, 
nüfus itibariyle dünya nüfusunun yüzde 1’ine sahip. Global GSMH’dan ülkemizin aldığı pay 



ise yaklaşık yüzde 1’i. Savunma endüstrimiz de bu büyüklükte olmalı.” dedi. Atalay, 
savunma sanayindeki yerlilik oranın ise yüzde 60’a ulaştığının da altını çizdi. 
 
HB Strateji Genel Müdürü Haluk Bulucu, Türkiye’nin stratejik önemi nedeniyle ve bu 
önemini daha da artırması için savunma sanayine ayırdığı bütçeyi artırması gerektiğini ifade 
etti: ‘Bugün savunma sanayimize net ayrılan bütçe 3-4 milyar dolar seviyesinde. Yani 
GSMH’mızın yüzde 1,7’si… Ayrılan bu bütçenin çok düşük. Coğrafyamızı gözeterek 
Türkiye’nin bu rakamı 30-35 milyar dolara çıkarmalı. Çünkü, Türkiye stratejik seviyede karar 
verirse her yıl bu parayı harcayacak alanlara sahip var. Ayrıca, savunma sanayi gibi kıymetli 
insanlara ihtiyaç duyulan bir sektörde stajlar, üniversitelerin zoraki uygulaması değil bir 
fırsat alanı olarak görülüp koordine edilmeli’ dedi. 
 
SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ‘Eğer silah sistemleri ithal ediyorsanız, o 
ülkenin izin verdiği ölçüde o silahları kullanabilirsiniz. Örnek olarak Körfez Savası sırasında 
Saddam’ın sahip olduğu ancak kullanamadığı, Fransızlardan aldığı hava savunma 
sistemlerini gösterebiliriz. Böyle bir coğrafyada kendi teknolojimizle donattığımız bir silahlı 
kuvvetlere sahip olmalıyız’ dedi. 
 
Koluman Otomotiv Endüstrisi, Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ‘Konjonktürel 
gelişmeler ve artan teknolojik dönüşüm, Soğuk Savaş sonrasında savunma sanayi 
harcamalarının en yüksek düzeye ulaştığı 2017 yılının nedenleri olarak ortaya çıkıyor’ dedi. 
Savaşların gittikçe bilgisayarlar ile yapılacağının altını çizen Saltık, yapay zeka sistemlerinin 
istihbarat birimlerine destek sağlayacağını paylaştı: “Yapay zekanın, nükleer silahlar kadar 
yıkıcı bir güce sahip olmaması, gelecekte çok kullanılmasına yol açacak. Veri tabanlarında 
yapılan taramaların sonuçları ise gerçek zamanlı olarak birliklere, askerlere aktarılacak. 
Gelecek askerler, uzaktaki bilgisayarlara bağlanabilen ruh ve fiziksel sağlıkları izlenebilirken, 
küresel bir ağın da parçası olacaklar. Az sayıda asker, verimlilik ve performans odaklı olacak. 
İnsansız sistemler denetimli ya da otonom olarak kullanılabilecek, askerler ise güvenli 
mesafelerde tutulabilecek.” 
 



  

Forum İstanbul 2018’in ilk gününde gerçekleşen Gala 
Yemeği ve Ödül Töreninde, Ödüller Sahiplerini Buldu 

 
 ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ ve ‘Ulusal Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı 
Gösterenler Ödülü’ kategorilerinin ödüllendirildiği tören 3 Mayıs Perşembe akşamı 
Swissotel The Bosphorus’ta iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti. 
 
Forum İstanbul 2018 Ödülleri’nde ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ Yavuz Canevi’ye, Ali 
Saydam’a, Mehmet Barlas’a verildi. 
 
Ulusal ve uluslararası düzeyde fikir önderi konumundaki prestijli isimleri 17 yıldır bir araya 
getiren Forum İstanbul 2018’de bu yıl ‘Ulusal onurumuzu uluslararası boyuta taşıma başarısı 
gösterenler ödüllerini ise; yurtdışında başarıyı yakalayan Galatasaray Kadın Basketbol 
takımına, Darüşşafaka Erkek Basketbol takımına, Vakıfbank Kadın Voleybol takımına, 
Fenerbahçe Erkek Basketbol takımına ve Türkiye Ampute Milli Futbol takımına takdim 
edildi. 
 
 
 
Forum İstanbul 2018 Ödülleri 
Yaşam Boyu Başarı Ödülü 
Yavuz Canevi 
Ali Saydam 
Mehmet Barlas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ulusal Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı Gösterenler Ödülü 
 
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı 
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı 
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı 
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı 
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı 
 

 
 
 
 
 
 
 
    


