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Prof. Dr.  

Güngör Uras’ın 

anısına saygıyla… 
 

u yıl 18. yaşını kutlayan Forum İstanbul 2023 

Konferansları, 29-30 Nisan tarihleri arasında 

“Yarının Hikayesi Bugünden Yazılır” sloganı ve 

“GELECEĞİN HİKAYESİ” ana temasıyla Swissotel the 

Bosphorus’da düzenlendi.  

Konferans, geçtiğimiz yıl içerisinde hayatını kaybeden ve Forumun kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. 

Güngör Uras’ın anısına saygıyla başladı ve bu yıl ki toplantı kendisine ithaf edildi. 

B 

KONUŞMA ÖZETLERİ 
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Forum İstanbul 2019 Konferansında küresel gelişmeler ışığında dünya ve ülke gündeminin yanısıra 

teknolojik ve dijital trendlerin; sanayi, finans, ticaret ve perakende sektörleri üzerindeki etkisi gelecek 

boyutuyla ele alındı. Dünyanın en önemli projesi kabul edilen “Kuşak ve Yol İnisiyatifi: Bir Yoldan Daha 

Fazlası” konusu da bu yılın konuları arasındaydı.  

Geleceğin şekillenmesinde en önemli unsurun “İnsan Kaynağı” olmasından hareketle teknolojik 

değişimlerim büyük bir hızda değiştiği bir dünyada bu insan kaynağının nasıl bir eğitim sisteminden 

geçmesi gerektiği sorusuyla “Geleceğin Eğitim Sistemi” Forumun kapanış oturumu olarak gerçekleşti. 

Konferans, Forum İstanbul Başkanı Haluk Sur, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ES Yatırım 

ve BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin 

Yücel, Finans Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özlem Özgencil’in açılış konuşmaları ile başladı. 

 

Açılış Konuşmaları 

 

Forum İstanbul Başkanı Haluk Sur: “Sloganda da denildiği 

gibi “Yarının Hikayesi Bugünden Yazılır” aslında Forum 

İstanbul Geleceğin Hikayesini dünden beri yazmaya başladı 

ve devam ediyor. Önemli olan geleceğin hikayelerini başarı 

hikayelerine dönüştürmek. Başarı hikayelerinin nerelerde 

düğümlendiğini birkaç maddede özetleyecek olursak; 

teknoloji ve bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek aynı 

zamanda toplam insan kalitesini yükselten istihdam 

yetişmiş ve insan gücüne önem vermek. Barış dilini kullanmak, ortak akılı ve kültürü diyalog temasını 

geliştirmek ve bunları hayatın egemen unsurları haline çevirmek. Demokrasinin ilke ve prensiplerinden asla 

taviz vermemek. Hukuk devletinin normlarından kıl payı kadar bile uzaklaşmamak. Aynı zamanda 

özgüvenli, sevecen, insan haklarına önem veren bir toplum olmak. Millet, din, dil, ırk farklılık göstermeden 

diyaloğa açık olup sevginin dilini kullanmak. Bunlar geleceğin başarı hikayelerinin olmazsa olmazıdır.”  
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Finans Dünyası, Genel Yayın Yönetmeni Özlem 

Özgencil: “İçinde bulunduğumuz karmaşık küresel 

ortamda; milli birliğimizi korumalı, umutsuzluğa 

kapılmayıp, yelkenlerimizi doğru kullanmayı bilerek 

rüzgarı arkamıza almalıyız. Bu doğrultuda iki gün 

sürecek konferansımızın çıktıları, bizlere ve geleceğe 

ışık tutacak.” 

 

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin 

Yücel: "Gelecekte ekonomik açıdan sıçrama 

şansını, yapay zekayı üreten veriden değer 

çıkarmayı başaran şirketler ülkeler yakalayacak. 

Bunu da eğitimle başaracağız." 

 

ES Yatırım ve BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ethem 

Sancak: “Forum İstanbul; 2002 yılının karanlık günlerinde 

gönlünü, beynini bu ülkenin insanlarına adamış çok saygın 

bilim insanı, akademisyenler, iş insanlarının bir araya gelip 

topluma bir çıkış oluşturdukları entelektüel bir düşünce forumu 

olarak yola çıktı. Topluma Cumhuriyetin 100. Yılını işaret 

etmek için yola çıktık ve bunu 18 yıldır gerçekleştiriyoruz.” 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Geleceğin 

hikayesinde inovasyon, dijitalleşme ve girişimci nesiller 

yetiştirmek var. Türkiye’nin gelecek hikayesinin yazımında 

hayata geçirilmesinde biz de varız. Bu bilinçle yüksek 

motivasyon ile hiç bitmeyen heyecanla çalışmalarımıza 

aralıksız devam ediyoruz.” 
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Konuk Konuşmacı 

“DÜNYA EKONOMİSİ: ZORLUKLAR VE BEKLENTİLER” 

 

çılış konuşmalarının ardından; JP 

Morgan Chase International 

Yönetim Kurulu Başkanı Jacob 

A. Frenkel’in “Dünya Ekonomisi: Zorluklar 

ve Beklentiler” başlığı altında bir sunum 

gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin stratejinin merkezi olduğuna 

dikkat çeken Dr. Jacob Frenkel, 

“Türkiye’deki ekonomik, politik ve sosyal 

durumu bertaraf etmemiz mümkün değil. 

Eğer bir denge oluşturabilirsek o zaman 

gelecek bizim olacak. Fakat denemek 

zorunda olduğumuzun altını çiziyorum. 

Biliyorsunuz, denersen belki başarısız 

olabilirsin ama hiç denemezsen zaten en 

baştan başarısızlığı kabullenirsin. Bugünkü 

dünya ekonomisi eksenine göre büyüme, 

ticaret ve politika gibi birçok hikayeden 

bahsedebilirim. Fakat dünyanın temel 

itibariyle değiştiği bir gerçek” dedi. 
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1. Gün - I. Oturum 

‘GELECEĞİN DÜNYASININ ‘YENİ HİKAYESİ’ 

 

ED kararları, deglobalizasyon ve Eurozone ekseninde gerçekleşen ‘Geleceğin Dünyasının ‘Yeni 

Hikayesi’ oturumunda moderatörlüğü Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. İlter Turan yaptı.  

Türkiye’yi tüm dünyadan ayrı tutmadan değerlendirme yapılmasına dikkat çeken Piri Reis Üniversitesi, 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Aslında Türkiye’yi dünyadan ayrı görmek mümkün değil. 

Ekonomik ya da dış etkenlerde yaşanan gelişmeler Türkiye’yi etkiliyor. 2009 krizi sonrası dünya 

ekonomisinde artmaya başlayan mikro bazlı dediğimizi yapısal gelişmeler ile birlikte bir kısmı sorunlar da 

birikmeye başladı. Buna karşılık geliştirilen çözüm, daha çok kısa vadeli ve merkez bankalarının para 

politikalarına dayanan düşük faiz yüksek likiditesiyle çözülmeye çalışıldı” dedi. 

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Dünyadaki gelişmeleri doğru okumak ve analitik olarak doğru 

pozisyonlamak ve öngörülerde bulunabilmek çok kıymetli. İnanıyorum ki Türk sivil havacılığında yaşanan 

değişimlerin ötesinde teknolojik dönüşümlerin çağında gerek Asya merkezli gerekse ekonomik gelişmelerin 

yaşanmasıyla büyük bir değişim söz konusu. Bu değişimin merkezinde ise İstanbul ve Türkiye var” şeklinde 

yorumlarda bulundu. 

F 
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CEPS Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi, Direktör Daniel Gros, “AB ve Çin ticaretinin 20 yıldan beri 

arttığını görüyoruz. Geçen yıllarda 2-3 milyon bir nüfus vardı diye biliniyor. Ayrıca politika da bir sıkıntı da 

var. Gençlere baktığımızda sığınma arayışında olanların varlığından hepimiz haberdarız. AB’deki bazı 

ülkeler ABD’ye kıyasla çok daha fazla göçmen bulunduruyor” diye konuştu. 

ABD’nin yaptığı liderlik modeline değinen Singapur Ulusal Üniversitesi, Ortadoğu Enstitüsü Başkanı 

Bilahari Kausikan, “Teknoloji transferi, Çin’den gelen yatırımlar meselesi aslında yeni bir çerçeve. Ticaret 

savaşları söylenenden ziyade stratejik bir yarış aslında. Şimdi ABD’nin liderliği ile ilgili farklı konseptler var. 

Bunun etkilerini tartışmamız gerekiyor. ABD’nin açık bir şekilde nasıl liderlik yaptığını konuşmamız lazım. 

Baktığımız zaman ABD’nin politik liderliği bir illüzyon. Ancak, ABD ekonomik modelinin etkileyici cazibesini 

kullanıyor” dedi. 

Dünya Bankası, Kalkınma Beklentileri Grubu Direktörü M. Ayhan Köse, “Global ekonomide geçen yıl 

başından itibaren bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Bu yavaşlama devam etti ve 2019’a kadar sarktı. Ve 

tabii global ticaret ağlarına baktığımızda bu yavaşlamanın etkilerini görebiliyoruz. Üç temel ekonomi olan 

ABD, Avrupa ve Çin, geçen yıla oranla bu yıl daha yavaş büyüyecek. Dışarıdan gelen talep zayıf olacak, 

ihracat daralacak. Tabii bu durum 2019 yılında gelişmekte olan ekonomilerde zayıf büyümelere neden 

olacak” dedi.  
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1. Gün - II. Oturum 

YARININ FİNANSAL İHTİYAÇLARI NASIL KARŞILANACAK? 

 

oderatörlüğünü Forum İstanbul Onursal Başkanı Yavuz Canevi’nin gerçekleştirdiği “Yarının 

Finansal İhtiyaçları Nasıl Karşılanacak?” başlıklı oturumda FED kararları ve Merkez 

bankalarının kararları, sermaye tasarruf eksikliğinin giderilmesi, inovasyon ve sermaye 

piyasaları ilişkisi, KOBİ’ler için destek programları ele alındı. 

Atlantik Konseyi Üyesi & IIF Eski Başkanı Hung Tran, “ Küreleşmenin gidişatı, merkez bankalarının 

politikalarına paralel olarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde küreselleşmenin payının arttığına dair 

birçok veriyi değerlendirdik. Bu politikalara bağlı olarak her geçen gün artan teknolojik değişimlerin parasal 

politikalara direk etki ettiğini görebiliyoruz. 2008 yılında yaşana bir küresel krize rağmen teknolojisinin her 

geçen gün arttığını görebiliyoruz. Küreselleşmede ele alınması gereken temel kavram; istihdam. İşsizlikte 

yüzde 4’e yakın bir rakama sahipseniz bu da enflasyonda sorunlar ile karşı karşıya gelebileceğiniz 

anlamına geliyor” dedi. 

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, “İçinde bulunduğumuz dönem küresel sermaye akımlarının 

çok daha zor olduğu ve bir hikayenin arandığı bir dönem. Özellikle küresel politikaların çok daha değerli 

olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak temelde ele alacağımız ilk madde yurtiçi tasarruf olduğunu 

düşünüyorum. Bilindiği üzere Türkiye 2010- 2017 yılları arasında yüzde 6 üzerinde büyüme gerçekleştirdi. 

Bunun karşılığında hane içi harcamaların etkisi çok büyük. Türkiye ülke olarak yatırımların finansmanı 

olabilecek, yatırım konusunda açığı olan bir ülke. Bu konuda bankacılık ve finans odağına hedeflenmiş 

şekilde çalışmalar gerçekleştiriyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. 

M 
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G Consulting, Kurucu Ortağı ve Başkanı Mustafa Gözalan, “Bir ülkede milli hasıla ile inovasyona olan 

eğilim birbirilerini destekleyen bir olgu. Ülkemizde inovasyonu iki kart arttırırsak milli gelirimizi de iki kat 

arttırabiliriz. İnovasyona yatırılan her para kazanç olarak geri dönüyor. Ülke olarak başlıca inovasyona ve 

bilime konsantre olmamız gerekiyor. Sıralamalara bakıldığında Türkiye inovasyona kredi sağlayan 

ülkelerde ilk 100 arasında 95. Sırada. Yatırım destekleme de ise 77. sırada. Ülke olarak fonlamaya 

erişimimiz yok. Yalnızca devletten AR-GE ve İnovasyon için bir şeyler alıyoruz fakat değerlendiremiyoruz. 

Dünyadaki enstrümanları ise kullanmayı bilmiyoruz” dedi. 

 

Konuk Konuşmacı 

“SINIRÖTESİ PAZARLARDA NELER DEĞİŞİYOR? KOBİLER İÇİN YOL 

HARİTASI” 

ınırötesi Pazarlarda Neler Değişiyor?” 

başlığıyla görüşlerini paylaşan konuk 

konuşmacı DHgate.com CEO’su Diane 

Wang, “Eskiden Çin muazzam sanayi 

güçlerinden biriydi. İpek yolunu tekrar 

canlandırmak için dijital ipek yolunun teşviklerle 

tamamlanabileceğine inanıyor. Günümüzde 

Çin’de, e-ticaretin popülerliği hiç olmadığı kadar 

hızla ilerliyor. Gitgide daha fazla vatandaş 

süpermarket yerine cep telefonu ya da internet 

üzerinden alışverişi tercih ediyor. Açılan yeni bir 

yol ile imalatçılar ile tüccarla bir araya 

gelebiliyor. Sadece yeni ürün ve hizmet 

fırsatlarının yanı sıra, maliyeti azaltarak kar 

marjını aracıyı bertaraf ederek artırıyor. 

Sınırötesi e-ticaret kobiler için büyük bir fırsat da 

sunuyor. Kendilerinin büyümeleri küresel 

piyasalara zıplamaları için sunduğu fırsatın yanı 

sıra, yatırım maliyetlerini de azaltıyor” dedi. 

S 
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Sınırötesi e-ticaretin KOBİ’ler için önümüzdeki 10 yılda karşılaşabilecekleri en büyük fırsat olabileceğini 

ifade eden Wang, “ Hem kamu hem de özel sektörün bir araya gelerek bu fırsatı yakalamak için daha çok 

çalışması gerekiyor. İpek yolu sadece Çin’i değil, bölgedeki tüm ülkeleri de kalkındıracak. Türkiye’deki 

şirketler de dahil olmak üzere, dünyada bütün herkesle bir araya gelip sınırötesi e-ticaret ile globalde al sat 

yaklaşımı ile dijital ipek yolu aracılığı satış süreçlerinin, kobilerin kendilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat 

olacağını düşünüyoruz” dedi. 

 

1. Gün - III. Oturum 

YARININ FİNANSAL İHTİYAÇLARI NASIL KARŞILANACAK? 

 

oderatörlüğünü Gazeteci Hakan Güldağ’ın yaptığı “Kuşak ve Yol İnsiyatifi” panelinde 

Türkiye’nin alması gereken ve alabileceği rol, uluslararası hukuki uyum çerçevesinde 

Türkiye’de yapılması gerekenler konularında görüşler paylaşıldı. 

Çin İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşesi Songfeng Huang, “Çin ile Türkiye arasında birlikte yapılabilecek 

çok şey var. Neredeyse 10 yıl içerisinde 200’den fazla toplantıya katıldım. Gördüğüm iki ülke arasındaki ilişki 

samimi. Ancak stratejik anlamda yetersiz. Gelecek dönem için stratejik iş birlikleri yapmamız gerekiyor. Çin 

ve Türkiye iş birliği nasıl değerlendirilir sorusunun cevabı ise daha fazla mal ve hizmet satın alacağız. 

Türkiye’ye daha fazla yatırım ve çinli turist getirmeye de hazırız” dedi. 

M 
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DEİK, Türk –Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, “Sadece Çin özelinde değil; asya pasifik için konuşmak 

istiyorum. Türkiye’nin 31 Aralık 2018 yılsonu itibariyle dış ticaretteki açığı 55 milyar dolar seviyelerinde. 

Bunun 40 milyar doları ve yüzde 72’si asya pasifik bölgesindeki ülkelerden geliyor. Bu oranın yüzde 50’si 

Çin kaynaklı ithalat ile oluyor. Türkiye olarak 1996’dan bugüne, yani AB anlaşması ve gümrük anlaşmaları 

ile ihracatımızın yüzde 52’si Avrupa’ya gidiyor” şeklinde ifade etti. 

TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu, “Çin ile gerçekleşecek iş birliği projesi gerçekten çok iddialı, 

faydalı ve uzun vadeli bir proje olduğunu düşünüyorum. Sadece kendi menfaatini değil, bölgesel bir 

kalkınma ve koalisyonu rotaya koymasıyla dünya ekonomisi ve iş birliğine daha büyük katkısı olacağına 

inanıyorum. Şangay’da 2’si düzenlenecek EXPO Fuarı çok önemli. Çin Devlet Başkanı bizzat kendisi fuarın 

başkanlığını yapıyor. Yıllık 2 milyar dolarlık satın alma yapacaklarını açıkladılar. Buraya bizim katılmamız 

lazım” dedi.  

 

 

1. Gün - IV. Oturum 

GLOBALE YÖN VEREN TÜRK MARKALARI 

ürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Vahap 

Munyar’ın moderatörlüğünü üstlediği “Globale Yön Veren Türk Markaları” konulu oturumda 

“Türk markalarının global marka yolculuğu, Türk markalarını global pazarda bekleyen zorluklar 

neler?, Türk markaları hangi global sektörlerde daha şanslı? sorularına cevaplar arandı.  

Dış dünyada markalaşma serüvenini “önce bölgesel marka, sonra global marka” olarak anlatan Koton 

Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz; “Şu anda 30 ülkede 200 mağazamız var. Yurt dışında 32 ülkeye 

gittik. 30 ülkede kalıcı olduk. Ne öğrendik? Öncelikle yurt dışında büyümenin mantıklı yolunu bulmak lazım. 

O da şu: Birçok ülkede 3- 4 bin dolar milli gelir seviyesinde orta gelir grubu var. Batı pazarında rekabet çok 

yoğun . Birçok köşe başı tutulmuş. Gelişmekte olan ekonomileri yakaladığınızda 10-15 sene gerisinde 

oluyorsunuz. Gelişmekte olan ekonomileri olan ekonomileri takip edip, doğru zamanda doğru yerde olmak 

zorundayız. 30 ülke, 200 mağaza dünya markası olmak için yeterli değil. Bölgesel marka olma yolundayız. 

10 sene sonra bölgesel marka olmaktan global marka olmaya doğru gidebiliriz.” dedi. 

Standart operasyon ve insan kaynağında en fazla sıkıntıyı çektiklerine de değinen Yılmaz, “Geçen sene 

yurt dışında satılan ürün 35 milyon adet. Bir müşteri ortalama iki ürün alıyor. Sizin markanızı ve Türkiye’yi 
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yukarı bir yere koyuyor” diyerek bunun ekonomik değer yaratılmasında ve ülke imajına katkı sağlamada 

önemli bir katkısı olduğunu ifade etti.  

Turquality’ye de değinen Yılmaz Yılmaz  “Rakam büyük olmasa bile cesaretlendirme etkisi var. Bir ülkeye 

girmek için karar vermek kolay değil. Cesaret verme etkisi çok büyük. Ancak iyileştirilmesi gereken yanlar 

var. Kademelendirilmiş bir destek sistemine ihtiyaç var. Turquality kapsamında verilen destek işin başında 

çok kıymetli ancak global yatırım yapabilmek için artık yeterli değil” dedi.   

Forum İstanbul konferansının stratejik partnerleri arasında yer alan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden 

Timur markalı gayrimenkul pazarında yurt dışında yaşananları değerlendirdi: “Genel taahhüt ve 

gayrimenkul sektörünün birbirine karıştırılıyor. Taahhüt tarafında dünyada Çin’den sonra ikinci sıradayız. 

Sektörümüzde dünyada globalleşmeye aday ya da global firması yok. ABD’nin en büyük gayrimenkul 

firması 5 eyaletinde iş yapıyor.  

Gayrimenkulde uluslararası marka olmak için çok net bir boşluk var. Dünya gayrimenkul pazarının kalan 

altı rezervine oranı nedir? Dünyada kalan altın rezervi 7,6 trilyon dolar, 114 dolar trilyon dolar petrol rezervi 

var. Tüm finansal enstrümanların toplamı 188 trilyon dolar. Gayrimenkulde konutta 222 trilyon dolarlık 

rezerv var. Böyle bir rakamın olduğu noktada global bir marka oluşmamış.  

Ekonomide zor geçen yılların faydası herkesin gözünü dışarı açması oluyor. New York’ta 3 projemiz var.  

Morgan, New York’taki 2 projenin ortağı. Know-how ihraç ediyoruz. Ürün olarak Türkiye rekabette ev 

konusunda içeriği çok daha yüksek ürün üretiyor. Yeterki oraya gidip kendimizi anlatalım.”  
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“Dünya markası olalım diye yola çıkmadık. Dünya şirketi olalım diye yola çıktık” diyen Global Yatırım 

Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Göker: “Kruvaziyer turizmde her yıl yüzde 15 bir sektörden 

bahsediyoruz. Dünyada kruvaziyer turizmle seyahat edenlerin sayısı artıyor. 60 tane yeni liman bulmamız 

gerekiyor. Çünkü insanlar farklı yerlere gitmek istiyor. Singapur’dan Havana’ya kadar 18 kruvaziyer liman 

işletmemiz altında, 2 tane yük limanımız var. Eskiden bizi tanımayan camiada, artık fuar stantlarımıza 

randevu vererek çalışmaya başladık. Bizim şirketin üzerinde de güneş hiç batmıyor. Yakın dönemde 

devraldığımız liman Havana (Küba) oldu. Kontrolümüz altındaki limanlara yılda 10 milyon kişi geliyor. 

Marka olma konusunda çok iddialı değilim.” şeklinde ifadelerde bulundu.   

Genç girişimcilere de mesaj veren Göker “Mesajım; Türkiye’de eksik olan müteşebbislik. Çok akıllı 

insanlarımız, gençlerimiz var. Mevcut imkanlarla müteşebbisliğe dönmeliyiz. Doğru, başkalarında olmayan 

“niş” bir alan seçilmeli. Ne yapıp edip para bulmasını öğreneceksiniz. Memleket içerisinde bu kaynaklar çok 

fazla var. Çok merak edeceksiniz ve mümkün olan her yere dağılacaksınız. Dünyada akıl almaz alanlarda 

boşluklar var. Son olarak çok sabırlı olmanız ve çok çalışmanız gerekiyor.” dedi.   

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: “STK’larda görev yaptığım için sektördeki 

gelişimi çok net ifade edebilirim. 30 yıl önce bizi fason üretimle ayakta kalan bir sektör olarak görürlerdi. 

2001 yılı sektör için milat oldu. Kriz sonrası ülkeye gelen yurt dışı markaların 300-400 mağazası var 

denildiğinde bu markalara uzaylı gibi bakardık. Ulaşılamaz bir durum olduğunu düşünürdük. Bugün 

Damat-Tween güne Sydney'den başlıyor, Güney Amerika'ya kadar uzanıyor. Dolayısıyla "Mağazalarımızda 

güneş hiç batmıyor" desek abartı olmaz. Günü 24 saat yaşıyoruz. Dünyada dört mevsime aynı anda 
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hazırlıklı olmak zorundayız. Nisanda 7 yurt dışı mağaza açtık, bir tanesi Floransa’da. 3 yıldır İtalya’da 

yüzde 100’ün üzerinde büyüyoruz. “ 

Dünyada sektörümüzde gelişen insan davranışlarını, davranış bilimcilerle takip etmek önemli” vurgusunu 

yapan Orakçıoğlu “Dünyada yeni bir tüketici lüks kavramı var. Tüketici aldığı üründe; kalite, tasarım, 

inovasyon istiyor. Hayatıma katkı sağlasın, konfor sağlasın ama çok yüksek fiyatlı olmasın istiyor. Ulaşılabilir 

lüks olmasını istiyor.” dedi. Tekstil sektörü açısından değerlendirmede bulunan Süleyman Orakçıoğlu 

“İtalya en güçlü markaların çıktığı yer. İtalya’yı fırsat olarak görüyoruz. Bizim kadar hızlı ve çevik değiller. 

2023’te dünyada Türk markalarının daha fazla konuşulacağını adım kadar biliyorum. Çok iyi ders 

çalıştığımız bir sektör. Dünyada kendi adına iyi işler yapmaya başladı. Sektörün önünün açık olduğunu 

düşünüyorum.” dedi.  

 

2. Gün - I. Oturum 

GELECEĞİN ENDÜSTRİSİNİ KURMAK İÇİN SÜRECİN NERESİNDEYİZ? 

lusal ve uluslararası düzeyde fikir önderi konumundaki prestijli isimleri 18’inci kez İstanbul’da bir 

araya getiren Forum İstanbul 2019’un ikinci gününün ilk oturumu endüstri 4.0’da yeni 

söylemler, endüstri 4.0’a uyum sürecinde 5G’nin önemi, robotlarla sağlanacak verimlilik, 

tasarruflar ve akıllı otomasyonlar konularını ele alan “Geleceğin Endüstrisini Kurmak için Sürecin 

Neresindeyiz?” oldu.  

Moderatörlüğünü Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım’ın gerçekleştirdiği oturumda 

konuşmacılar arasında; Digit4Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Ersoy, Türkiye’nin Otomobili Girişimi 

Grubu CEO’su Gürcan Karakaş ve May Siber Teknoloji CEO’su İlkem Özar yer aldı. 

Endüstriyel gelişimin bireyin hayatına hızlı tüketim kavramlarını getirdiğini belirten May Siber Teknoloji 

CEO’su İlkem Özar, “Endüstrinin gelişiminde 4.0’a nasıl geldiğimiz önem taşıyor. Her şey devrim 

makinalarının hayatımıza girmesi ile başladı. Devrim, üretimin yaygınlaşması ve seri üretime geçişi 

destekledi. Ve böylece hızlı tüketim kavramları hayatımıza girdi. Son beş yıldır, Doğu’nun kapasiteli 

üretimde Batı’yı geçtiğini görebiliyoruz. Hız, verimlilik, daha ucuz üretim Doğu’nun üretiminin artmasını 

sağladı. Ancak bu gelişmeler sadece üretim modellerinde değil, sosyolojik olarak farklı bilimlerde de değişim 

ve etkileşime neden oldu. Entegrasyon dediğimizde her yönlü bir entegrasyondan söz ediyoruz. Bu da 

gerçek zamanlı bilginin önemini ortaya çıkarıyor. Siber Fiziksel Sistemler, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve 
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Analizi, Bulut, Arttırılmış Gerçeklik, 3d Yazıcılar ve Siber Güvenlik yine endüstri 4.0’ın bileşenlerinden 

oluşuyor” şeklinde ifadelerde bulundu. 

 

Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu CEO’su Gürcan Karakaş, “İlk sanayi devrimiyle buharla çalışan 

otomobiller, ikinci sanayi devrimiyle Ford’un T model aracı ilk seri üretilen araçlar olarak tarihte yer aldılar. 

1800’lerde ülkelerin globalizasyonundan bahsederken, ikinci sanayi devrimiyle şirketler globalleşmeye 

başladı. 3. Sanayi devrimi ile birlikte de insanlar globalleşmeye başladı. İçinde bulunduğumuz otomobil 

sektörü çok boyutlu uzmanlık gerektiriyor. Teknolojinin otomotiv için önemi, sadece şirketlerin 

küreselleşmesini değil insanların küreselleşmesini de gerektiriyor. Dördüncü sanayi devrimi ile birlikte 

özellikle dijitalleşme ve IoT ile yeni iş imkanlarının ortaya çıktığını görebiliyoruz. Her yenilik, sanayideki 

verimliliği, rekabeti artırıyor “ dedi. 

Endüstri 4.0 ile her şeyin dijitalleşen bir dünyaya döneceğine vurgu yapan Digit4Turkey, Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Rıza Ersoy, “Endüstri 3.0’ı artık hepimizi öğrendik. 4.0 ve 3.0 ile birbirinden tamamen farklı. Ülke 

olarak 4.0’a adaptasyon sürecinde hiç de fena değiliz. 4,5 yaşından büyük çocuğunuz varsa ve kodlamayı 

öğrenmedi ise; şu an Korelilere karşı dünya vatandaşlığını hızını kaybediyor demektir. Dört senelik lisan 

eğitimimizden sonra dışarı çıktığımızda, geriye kalan tek şey hayat boyu eğitim. Aksi takdirde varlığımızı 

sürdüremeyiz” dedi. 
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2. Gün - II. Oturum 

DİJİTALLEŞME İLE FİNANS SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ 

oderatörlüğünü OGB Avukatlık Ortaklığı Yönetici Ortağı Orkun Özkan’ın gerçekleştirdiği 

“Dijitalleşme ile Finans Sektörünün Dönüşümü” başlıklı oturumda yeni model bankacılık, 

finansal hizmetler sektörü ve Blockchain bankacılığı konuları değerlendirildi.  

KPMG Türkiye, Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “Dijitalleşmenin etkilediği 

ilk sektör finans ve bankacılık olarak ön plana çıkıyor. Türkiye’nin finans dünyasına bakınca, dijital 

bankacılığın global düzen ile paralel şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Dijitalleşmenin temelinde odaklanması 

gereken noktanın müşteri beklentileri ve müşteri deneyimi olması gerektiğini düşünüyoruz. İnovasyon 

alanında yer alan oyuncuların yüzde 55’i start up ve fintech’lerin geleceğini etkiliyor. Bu doğrultuda, 

dijitalde süreç yönetimine ve döngüsünde atacağımız adımları planlamamız gerekiyor“ şeklinde görüşlerini 

paylaştı. 

TEB Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Müşteri deneyim değişiyor. Gençler teknoloji ile 

birlikte büyüyor. Dolayısıyla fintech’ler her geçen gün ortaya çıkıyor. Bizim de bankalar olarak bu duruma 

ayak uydurmamız gerekiyor. Ancak şunu düşünüyorum; bankalar kesinlikle bu firmalar ile iş birliği 

içerisinde olmalı. Bizler kendimizi geliştiriyoruz ve dijitalleşmenin bir gereklilik olduğuna inanıyoruz” dedi. 
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Finansal Kurumlar Birliği, Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell Finansman A.Ş. Genel Müdürü Adem 

Duman, “Fintech ile ilgili beklentilere ilişkin şu bugünden baktığınızda iki gelişme oldu. Biri geleneksel finans 

kurumları bankalar ve sigortalar fintech ile iş birliği yapmayı öğrenip ekosistemin parçası olup kendi 

dönüşümlerini başlattı. İkinci ayak ise daha önemlisi beklenen parçalanma aslında fintechlerden gelmedi. 

Fintech çözümleri müşteriye en az 3 alanda fayda sağlıyor: hız, kolaylık ve fiyat. Bu da tüketici olumlu 

istifade ediyor” dedi. 

Bahçeşehir Üniversitesi, BlockchainIst Center, Kurucu Direktör Doç. Dr. Bora Erdamar, “Bilginin değeri 

değişiyor. Öncelikle internet kullanırken sadece bir iletişim aracı olarak, email ve chat uygulamaları vardı. 

Bugün geldiğimiz nokta bambaşka bir yerde. Yeni fenomen Web 3.0 kişilerin kendi kimliklerini ve bilgilerini 

daha değerli hale getirdi. İnternet aslında bir protokol. Block zincir dediğimiz de değerli varlık 

paylaşımlarına imkan sunan bir protokol” dedi. 

 

2. Gün - III. Oturum 

GELECEĞİN HİKAYESİNDE E-TİCARET EKOSİSTEMİ 

rttırılmış gerçekçilik ile alışveriş öncesi deneyim ve yapay zekanın verimli kullanılması konularının 

değerlendirildiği “Geleceğin Hikayesinde E-Ticaret Ekosistemi” başlıklı panelde moderatörlüğü 

Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç gerçekleştirdi. Oturumda konuşmacılar 

arasında; Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca, 

Trade Five & Ali Baba Cloud Yönetim Kurulu Üye ve Genel Müdürü Orkan Aytulun, Göksel Global Kurucu 

ve CEO Gökhan Göksel, CRIF Türkiye Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Mehmet Pişkin yer aldı.  

Göksel Global Kurucu ve CEO Gökhan Göksel, “2014-2021 arasında yaşanan gelişmeler dünyadaki dijital 

perakendenin büyüklüğünü gösteriyor. 2015 yılında 1,5 trilyon dolarlık hacme sahip perakende dünyasında 

bu sene itibariyle rakam 2,5 trilyon dolara çıktı. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık pazar büyüklüğü offline’ı aşıp 

dijitale kaydı. Türkiye üzerinde bir tespitim var. Türk iş adamaları dijital perakende ve teknolojinin biraz 

uzağında kalmış durumda. Perakendecilik yapan herkese, dijital perakendeye bir an evvel ağırlık vermesini 

tavsiye ederim” ifadelerinde bulundu. 
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CRIF Türkiye, Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Mehmet Pişkin, “E- ticaretin en önemli özelliği çok yoğun 

bir bilgi üretim gücüne sahip olması. Cisco araştırmalarına göre, 30 yıl öncesiyle bugünü kıyasla geçen yıl 

üretilen toplam dijital bilgi miktarı, 30 yılın üzerinde. 10 sene sonra 175 Zettabayt’a ulaşacak. Bunları 

yorumlamak için ciddi anlamda teknolojiyi kullanmalıyız. Türkiye’de 168 milyar dolar seviyesinde bir ihracat 

gerçekleşiyor. İhracatı daha çok AB ülkelerine yapıyoruz ve ABD daha sonra geliyor. Sektör olarak ise en 

başta, otomotiv, hazır giyim ve kimyevi maddeler geliyor” dedi. 

Trade Five & Ali Baba Cloud Yönetim Kurulu Üye ve Genel Müdürü Orkan Aytulun, “Çin hükümeti aldığı 

karar ile ticareti geliştirmeyi hedefliyor. Bu da Çin’in hacmini yaklaşık yüzde 21 oranında artmasını sağlıyor. 

Yeni ekonomiye adaptasyon biraz yaşla da alakalı. Ters korelasyonda insanların yaş arttıkça elektronik 

ortamdan yapılan ticarete olan ilgileri azalıyor. Bu durum işletmeler için de geçerli” dedi. 

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca, “Yapay zeka 

1950’li yıllarda tunning kavramı ile başlamıştır. 1990’dan bu yana toplanan büyük veri ile birlikte yapay 

zeka hayatımızın her noktasını ilgilendiren bir boyuta ulaştığını görebiliyoruz. Yapay zekanın dünya 

ekonomise etkisi birkaç trilyon dolar, 2030’lu yıllarda ise 15 trilyon dolarına üzerine çıkması öngörülüyor. Bu 

rakamlar biraz abartı olabilir. Fakat yapay zekanın hayatımızın içerisinde gireceği ortada. E – ticaret 

açısından baktığımızda, önümüzdeki üç yıl için perakende sektörüne yüzde 54 oranında adapte edileceğine 

dair bir öngörü var. 2030’lu yıllarda perakende sektörünü çok büyük bir oranda yapay zeka adaptasyonu 

sağlayacağı konusunda bir öngörüden bahsetmek çok mümkün” dedi. 



FORUM İSTANBUL 18 YAŞINDA 

 

2. Gün - IV. Oturum 

GELECEĞİN EĞİTİM SİSTEMİ: NEDEN, NASIL? 

 

oderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Köşe Yazarı Şeref Oğuz’un gerçekleştirdiği 

“Geleceğin Eğitim Sistemi: Neden, Nasıl?” başlıklı oturumda eğitimin geleceği ve nasıl 

geliştirilebileceği konuları tartışıldı. 

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, “Eski ile yeni arasında büyük fark var. Daktilo yerine bilgisayar, 

kağıt mektup yerine elektronik posta, dost veya arkadaş buluşması yerine de sosyal medyayı kullanıyoruz. 

Araç değişiyor; ama, amaç aynı kalıyor. Hayatın her alanında yeni arçalarla tanışıyoruz. Değişmeyen 

amaçlara hizmet ediyor” dedi. 

New York Üniversitesi Uygulamalı Psikolojik Bölümü’nda görev alan Prof. Dr. Selçuk Şirin ise, “Doğal 

olarak, bildikleriniz arttıkça daha muhafazakarlaşıyorsunuz. Dolayısıyla uzaylı biri gelseydi ve nasıl bir 

eğitim sistemi tasarlardı diye düşünseydi; eğitimin 6 yaşta formal olarak başlaması kadar yanlış bir şey 

olamaycağını görürdük. Çünkü, çocuklar doğduğu anda öğrenmeye başlıyor. Beynin en hızlı değişim, 

dönüşüm gösterdiği ilk 36 aydır. Dolayısıyla çocuğun yetişme sürecindeki en verimli dönemde çocuğa 

ulaşmıyoruz. Ne zaman ulaşıyoruz? 18 yaşında... Sıfırdan tasarlansaydı, formal eğitimde üniversite diye bir 

şey olmazdı. Beyin gelişimi ile ilgili paralel gitmeyen süreçler ekonomik olarak zarar anlamına geliyor. Yanı 

sıra, eğitimi düzeltmek için sadece eğitimi tartışmamızın mümkün değil” dedi. 
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İki günlük Forum İstanbul 2019’da son konuşmacı olarak söz alan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Kardeniz ise, “Eğitim açık bir sistem. Toplumun, dünyanın tüm alt 

sistemlerinden etkileneceği bir sistem. Bu nedenle yaptığımız iyi işler de var, yapmamız gerekenlerde. 

Dünyada mükemmel bir eğitim sistemi yok. Çünkü dünya sürekli değişiyor, gelişiyor. Bu durumda zaten 

bizim daha iyiyi arıyor olmamzı lazım. Dünyada en çok değişen şeyler ne: Bilim değişiyor, kompartmanları 

ayrı yapılan bir şey değil. Artık disiplinler arası olmaya başladı en güzel örnği ise CERN. Her alandan bilim 

insanı var” dedi. 
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Gala Yemeği ve Ödül Töreni 

 FORUM İSTANBUL 2019 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 

u yıl 18’si düzenlenen Forum İstanbul 2023 konferanslarında bu yılın ödülleri 29 Nisan Pazartesi 

akşamı Swissotel The Bosphorus’da yapılan törenle sahiplerini buldu.  

‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’, ‘Ulusal Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı Gösterenler 

Ödülü’ ve ‘Eğitim Ödülü’ kategorilerinin ödüllendirildiği tören iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti. 

Forum İstanbul 2018 Ödülleri’nde ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ M. Doğan Hızlan, Prof. Dr. F. Çiçek Derman, 

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye verildi. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde fikir önderi konumundaki prestijli isimleri 18 yıldır bir araya getiren Forum 

İstanbul 2018’de bu yıl ‘Ulusal onurumuzu uluslararası boyuta taşıma başarısı gösterenler ödülü; Sümeyye 

Boyacı, Prof. Dr. Selçuk Şirin, Bahçeşehir Koleji Integra Takımına takdim edildi. 

Eğitim ödülü ise Limak Vakfı ve Young Guru Academy’ye takdim edildi. 

 

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ 

M. Doğan Hızlan  

Prof. Dr. F. Çiçek Derman 

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi 
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EĞİTİM ÖDÜLÜ  

Limak Vakfı 

Young Guru Academy 
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Ulusal Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı Gösterenler Ödülü 

Sümeyye Boyacı 

Prof. Dr. Selçuk Şirin  

Bahçeşehir Koleji Integra Takımı 
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Yönetim Değişikliği 

 FORUM İSTANBUL YÖNETİMİ KURULU YENİ BAŞKANI ETHEM SANCAK 

orum İstanbul 2019’un gala gecesinde bir bayrak teslimi gerçekleştirildi. Forum İstanbul’un ortaya 

çıktığı ilk günden bugüne yönetim kurulunda olan ve kurucuları arasında yer alan Ethem Sancak 

başkanlık görevini Haluk Sur’dan devraldı. 
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