


forum istanbul Hedef 2023



1www.forumistanbul.com

F
orum İstanbul olarak; Cumhuriyet’in 100.yılı olan 2023 yılında Türkiye’yi

sadece bulunduğu coğrafyada değil, dünyada önde gelen güçlü bir devlet

olması hedefiyle “Yarının Kurulması-Hedef 2023” sloganıyla ortaya cı̧ktığımız

günden bu yana 19 yıl geçti. Çok uzun bir yol gibi görünen 2023 yolculuğunda artık

geri sayıma başladık.

19 yıldır Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası vizyoner toplantısı özelliği ile

Dünya ve Türkiye gündemini ele alan, gelecek perspektiflerini değerlendiren

Forum İstanbul 2023 Konferansları bugüne kadar ulusal ve uluslararası 1240

konuşmacının görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı buldu. Dünyanın yeniden

bir büyüme trendi içine girdiği günümü̈zde, dijital dünyanın hayatımızda yarattığı

değişikliklerle geleceğin nasıl şekilleneceğine ilişkin sorular ilk planda yer

almaktadır. Bu nedenle 2023’e 3 kala, makroekonomik gelişmeler ışığında

Türkiye’nin doğu-batı eksenindeki yerinin, dijitalleşen dünyada rekabet

edebilmenin yollarının, yapay zekanın, sürdürülebilir kentleş̧menin, ü̈retimden

finansa kadar değişen tüm sistemlerin ele alınmasının önemli olduğu kanaatindeyiz.

Tüm bu konuları tartışmak için...

Forum İstanbul 2023 Konferansları’nda buluşalım...
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Forum İstanbul 19 yılı 

geride bıraktı

21.102
2002‘den 2020’a Forum İstanbul

konferanslarına 21 bini aşkın dinleyici katıldı
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2
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2023’e
giden yolda

19 yılın
hikayesi...
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Değişimi Anla, Geleceği Tasarla!

19. Forum İstanbul 2023 Konferansları, Dünyada ve ülkemizde
yaşanan Covid-19 virüs salgını dolayısıyla ilk kez Dünya Gazetesi
işbirliği ile Dünya Gazetesi sosyal medya platformlarından canlı
yayınlandı. 1-5 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen konferansın ana
teması ‘Değişimi Anla, Geleceği Tasarla’ idi.  

Konferansın açılışını gerçekleştiren Forum İstanbul Başkanı Aclan
Acar; ‘Hızlı bir dönüşümün içerisindeyiz. Değişim kaçınılmaz. 
Bu seneki ‘Değişimi anla, geleceği tasarla’ mottomuzun, sloganımızın
gerçek anlamda gerçek hayata yansımasını görüyoruz.’ dedi.

Türkiye ve dünyadan önemli konuşmacıların katıldığı konferansta bu
yıl ‘Kilitlenen Dünya’nın kilidi nasıl açılacak?, Ortak geleceğimiz
‘gezegenimiz’de Covid-19 ile küresel savaşımız iklim değişikliği ile
mücadelemize nasıl yardımcı olacak?, Yeni finans dünya düzeninde
pandemi’den en fazla etkilenen KOBİ’ler için alınacak önemler
nelerdir? Salgın gölgesinde sektörlerin yeni dengeleri neler olacak?,
Yeni paradigma; Dijital Dünya Düzeni. 5G ile endüstride, bankacılıkta,
otomotivde, enerjide, sağlıkta ve şehirlerde neler değişecek?’
sorularının cevapları arandı.
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Kimler Neler Söyledi?

“Temel öngörülerimi şöyle sıralamak isterim: a. Kovid-19 pandemisi sonrasında global sistem

daha esnek hale gelecek, b. Global ekonominin büyüme oranı, tahminlerimizden çok daha

düşük olacak, c. Gelecekte çözmemiz gereken pek çok sorunlar karşı karşıya olacağız.”
Atlantik Konseyi Üyesi ve IIF eski başkanı Hung Tran

“2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin resesyon ile karşı karşıyayız. Dünya ekonomilerinin

yüzde 90’ı 2020 yılında büyümeyecek. GSYH’larda da büyük düşüşler göreceğiz. Ödeme

güçlüğü olan ülke ve şirketler nedeniyle büyük sıkışmalar göreceğiz.”
Dünya Bankası, Çin, Moğolistan ve Kore Direktörü Martin Raiser

'Şirketlere çevrenin yok olmasının risklerini ve bunu nasıl yöneteceklerini sorduğumuzda, cevap

alamıyoruz. Ancak düşünmelerini ve iş modellerini bu cevaplara göre değiştirmelerini istiyoruz.

Covid-19 toplum için bir uyanış çağrısıdır. Yeni yaklaşımlar geliştiren şirketlerin büyüyebileceğini

söylemek zor değil. Dünyanın geleceğine yatırım yapmayan şirketlere yatırım

yönlendirmemeliyiz. Mesela; geçmişin en büyük kömür üreticilerinden bir tanesi karbon nötr

çıkarmak istiyor. Demek ki enerjiyi nasıl yarattıkları konusundaki portföylerini değiştirecekler. 

Bu yeni bir çalışma modelidir.’
CDP Avrupa Direktörü Steven Tebbe
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Geleceğin Hikayesi
Yarının Hikayesi Bugünden Yazılır

18. Forum İstanbul 2023 Konferansları, 29-30 Nisan tarihleri arasında
“Yarının Hikayesi Bugünden Yazılır” sloganı ve “Geleceğin Hikayesi”
ana temasıyla Swissotel the Bosphorus’da düzenlendi. Konferans,
geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve Forumun kurucularından olan
Prof. Dr. Güngör Uras’ın anısına ithaf edildi.

Bu yıl, küresel gelişmeler ışığında dünya ve ülke gündeminin yanı sıra
dijital trendlerin; sanayi, finans, ticaret ve perakende sektörü
üzerindeki etkisi gelecek boyutuyla ele alındı. Dünyanın en önemli
projesi olan “Kuşak ve Yol İnisiyatifi” de bu yılın konuları arasındaydı.

Geleceğin şekillenmesinde en önemli unsurun “insan kaynağı”
olmasından hareketle teknolojik değişimlerin büyük bir hızda
değiştiği bir dünyada, bu insan kaynağının nasıl bir eğitim
sisteminden geçmesi gerektiği “Geleceğin Eğitim Sistemi” panelinde
işlendi.

forum istanbul Hedef 2023
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Kimler Neler Söyledi?

“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.”
Dr. Jacob Frenkel, JP Morgan Chase International Yönetim Kurulu Başkanı

“Eskiden Çin muazzam sanayi güçlerinden biriydi. İpek yolunu tekrar canlandırmak için dijital

ipek yolunun teşviklerle tamamlanabileceğine inanıyorum. Sınırötesi e-ticaret kobiler için büyük

bir fırsat sunuyor. Kendilerinin büyümeleri küresel piyasalara zıplamaları için sunduğu fırsatın

yanı sıra, yatırım maliyetlerini de azaltıyor. 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.” 
Diane Wang, DHgate.com, CEO

“Uzaylı biri gelseydi ve nasıl bir eğitim sistemi tasarlardı diye düşünseydi; eğitimin 6 yaşta formal

olarak başlaması kadar yanlış bir şey olamayacağını görürdük. Çünkü, çocuklar doğduğu anda

öğrenmeye başlıyor. Beynin en hızlı değişim, dönüşüm gösterdiği ilk 36 aydır. “
Prof. Dr. Selçuk Şirin, New York Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Bölümü
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2023’e 5 Kala: Dünya ve Türkiye

2017’de Dünya’da genel ekonomik büyüme görülürken 2018 için de
büyüme umutları devam etmekte. ABD, Fransa ve İngiltere’nin yeni
sayılabilecek başkanları, FED’in başına yeni bir başkanın geçmiş
olması, diğer gelişmekte olan ekonomilerdeki değişiklikler 2018 için
öngörüleri pek de kolay kılmamakta. Öte yandan dünyada bir göç
dalgası da mevcut. Enerji ve küresel ticaret nasıl bir eğilim gösteriyor?
Küresel bazda bu belirsizlikler ön planda iken Türkiye ise 2017’de
yakaladığı 7,4’lük büyüme oranı ile OECD ülkeleri arasında en hızlı
büyüyen ikinci ekonomi durumunda. 2023’e 5 yıl kala doğu ve batı ile
noktanın tam ortasında kalan Türkiye’yi neler bekliyor? 

17 yılı geride bırakan Forum İstanbul konferanslar dizisi bu yıl “2023’e
5 kala: Dünya ve Türkiye” ana temasıyla 3 – 4 Mayıs tarihlerinde
Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşti.
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Kimler Neler Söyledi?

“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.”
Idries Suleiman, Sudan Uluslararası İşbirliği Bakanı 

“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.”
Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Müsteşarı 
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Türkiye Geleceğini Yeniden Tasarlıyor

‘Yarının Kurulması-Hedef 2023’ sloganıyla yola çıkan ve Cumhuriyet’in
100. yılında Türkiye’nin sadece bulunduğu coğrafyada değil, dünyada
önde gelen güçlü bir devlet olma vizyonuna katkı sunmayı hedefleyen
Forum İstanbul, ‘Türkiye Geleceğini Yeniden Tasarlıyor’ ana temasıyla,
4-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Her yıl büyümeden reformlara, eğitimden tek tek sektörlere güncel
olan konulara dayalı programlar oluşturan Forum İstanbul, 16 yıl önce
yola çıkarken Cumhuriyetin 100. yılı 2023’ü hedef alan bir çok oluşumun
öncüsü oldu. 

Forum İstanbul, her yıl büyümeden reformlara, eğitimden tek tek
sektörlere, güncel olan konulara dayalı programlar oluşturdu.

19www.forumistanbul.com
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Kimler Neler Söyledi?

“Cari açık son yıllarda gerçekten ciddi bir iyileşme gösterdi. Bu
kısmen küresel enerji fiyatlarıyla ilişkili ama kısmen biz de biraz
çabaladık. Ama bu sene cari açık biraz artabilir. Yani yüzde 4'ün
biraz üzerine çıkabilir. “
Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı

“Türkiye olarak AB'ye ihracatımızı devamlı olarak artırarak devam
ettik. Bu artışın en önemli sebeplerinden biri üretim kabiliyetimiz,
ikincisi coğrafyamızın bize verdiği avantaj. AB'nin tüketim
alışkanlığı değişti.”
Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanı

“Eğer Sanayi 4.0'ın getireceği dönüşümle üretimde verimliliği
sağlayamazsak küresel ölçekte elimiz büyük ölçekte zayıflayacak.”
Faruk Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

forum istanbul Hedef 2023
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Daha Güçlü Bir Türkiye İçin 
Dönüşüm Stratejileri

Forum İstanbul’un 15. büyük buluşması “Yeni Dengeler Arayan Geçiş
Sürecinde Bir Dünya, Yeniden Konumlanmaya Kararlı Dönüşüm
Sürecinde Bir Türkiye’’ ana temasıyla 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde
Swissotel’de gerçekleştirildi. 

Doğuş Grubu, Şekerbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin stratejik
ortaklığında düzenlenen Forum İstanbul’da “Küresel işbirliği,
koordinasyon ve yük paylaşımı için neler yapılmalı?” sorusunun yanıtını
arandı. 

Çok kutupluluğun giderek arttığı günümüz dünyasında liderlerin değil
güçlerin dengelenmesinin öne çıkmasından hareketle düzenlenen
konferansta; ekonomi, finans, ihracat, jeopolitik gelişmeler, enerji,
lojistik, teknoloji konuları gündeme taşındı. 

23www.forumistanbul.com
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Kimler Neler Söyledi?

“Türkiye, AB’nin bir parçası olmayı hak ediyor. Türkiye ile ilgili zayıf
Avrupa siyasetine baktığımızda da, Avrupalılar aslında ‘Sizi terkettik,
sizi yolda bıraktık’ sonucuna sebep oluyor. Türkiye’nin olmadığı
güçlü bir Avrupa’dan da bahsemeyiz.”
Günter Verheugen, Avrupa Komisyonu eski Başkan Yardımcısı

“Dünya ekonomisine ocak ayı itibarıyla baksanız yüzde 3'lük
büyümeyi bile hayal etmezsiniz. Türkiye için de dünya için de çok
temel sorunlar var. Biz geçici bir bahar havası yaşıyoruz, bu geçici
bahar havasına aldanmamak lazım. Aslolan yapısal sorunlara
çözüm üretmemizdir.“
Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı

“Türkiye, bu yeni ekonomik düzende yerini mutlaka almalı. Şimdiye
kadar edilgen olarak yer aldık. Artık etken olarak yer almalıyız.
Oyunu kuran tarafta olmalıyız.“
Mehmet Büyükekşi, TİM Başkanı
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Kritik Eşik: Açılım ve Dönüşüm Zamanı

Dünya, yedi yıl önce yaşanan küresel krizin ağır yükünü hala taşıyor. Tüm
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler gibi, Türkiye de bu ağır mirasın
etkisini hissediyor. 2023 hedeflerine doğru büyük bir hamle yapıldığını
söylemek mümkün değil. Küresel rekabet her geçen gün daha zor hale
gelirken, Türkiye son üç yıldır orta gelir tuzağına takılmış durumda.

2023 hedeflerini gerçekleştirebilmek için sekiz yıl kaldı. Hedefler zor ama
hala ulaşılmaz değil. Ancak Türkiye yeni başarı hikayeleri yazmak
zorunda. G20 başkanlığının açtığı fırsat penceresinde, Türkiye’nin yeni
hikayesi ne olacak? Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma
hedefiyle, her yıl ortalama yüzde 7 büyümek zorunda olan Türkiye’nin
yeni büyüme atılımında stratejisi ne olmalı? 
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Kimler Neler Söyledi?

“G20'yi kendi içinde kapalı çalışan bir mekanizma değil, dışa açık ve

dünyanın tümünü gözeten, dikkate alan bir yapı haline getirmiş oluyoruz.

Uluslararası meşruiyet zeminini kuvvetlendiren önemli bir çalışmayı G20'ye

kazandırıyoruz.“
Ali Babacan, Başbakan Yardımcısı

“Tüketim alışkanlıklarımız böyle devam ederse 2050’ye kadar

yaşayabileceğimiz 2,8 dünyaya daha ihtiyacımız olacak. Bugün gelinen

noktada akıllı binaları değil, akıllı kentlerin planlanması gerekiyor.“
Haluk Sur, Gyoder İcra Kurulu Üyesi

“Gençlerin artan oranda iş gücüne katılmasıyla birlikte bugünün istihdam

seviyelerini sürdürmek için önümüzde ki 10 yılın sonunda dünyada 600

milyondan fazla işin yaratılması gerekiyor. Bunların yüzde 90’ı da özel sektör

tarafından yaratılıyor. G20’nin B20 ile el ele, Türkiye’de de siyasilerimizin iş

dünyasının her kesimi ile hiçbir ayrımcılık yapmadan el ele çalışması

gerekiyor. Yüzde 90 istihdam buradan gelecek.“
Cansen Başaran Symes, TÜSİAD Başkanı
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Yeni Büyüme Stratejileri ve Kaynakları
Gizli Enerjimiz-Kadınlarımız

Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yer girmesinin
koşullarından birisi kadının çalışma hayatına daha fazla hedefe ulaşmak için
kadının gerek istihdam, gerekse girişimcilik yoluyla ekonomiye daha fazla
katılımı şart.

Gelişmiş ekonomilerde kadın istihdamı oranı Türkiye’nin 2,3 katı. Bir başka
ifade ile Türkiye’de kadınların istihdam oranı yüzde 26.3 iken, aynı oran
gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 62. 

Kadının ekonomik ve sosyal hayatta taşıdığı önemin bilincinde olan Forum
İstanbul, 2014 konferansı Yeni Büyüme Stratejileri ve Kaynakları “Gizli
Enerjimiz-Kadınlarımız” ana temasıyla gerçekleştirildi.
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Kimler Neler Söyledi?

“Hukuk konusundaki yargı konusundaki sorunlarımızı çözmedikçe
Türkiye’nin gerçekten 2023 hedeflerine ulaşması hayal ve ileri demokrasi
olması da çok çok zor. İleri demokrasi için işleyen bir yargı sistemi lazım
ve gerçek anlamda bir hukuk devleti olmak lazım.“
Ali Babacan, Başbakan Yardımcısı

“Kadınların iş gücüne katılımı açısından Dünya Bankası’nda bir
modelleme çalışması yaptık ve gördük ki Türkiye'nin kadın iş gücü katılımı
şimdi ile 2030 arasında daha fazla artmaz yani günümüzdeki kadınların iş
gücüne katılım oranı yüzde 30 olarak sabit kalırsa diğer tüm faktörler bir
yana Türkiye yüzde 4 büyümeyi  yakalıyor.“
Martin Raiser, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü

“Türkiye’de kadın konusunu; istihdam imkânlarının artırılması, kadınlara
nitelikli eğitim fırsatlarının sunulması ve girişimci kadınlara finansal destek
sağlanması çerçevesinde incelemek gerekiyor.“
Hüsnü Akhan, Doğuş Grubu CEO

forum istanbul Hedef 2023
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Küreselleşme & Yeni Dengeler
Dünya Sisteminde Oynayan Taşlar

Forum İstanbul 2013’e, Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi
Cato Enstitüsü Üst Düzey Danışmanı Prof. Steve Hanke, Fordham
Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dominick Salvatore
konuk konuşmacı olarak katıldı. 

Lidersiz bir dünyada sorumlulukların paylaşımı başlıklı oturumda,
Polonya Eski Başbakanı ve Polonya Ekonomik Konsey Başkanı Jan
Krzystof Bielecki ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar
Enstitüsü’nden Dr. Sanjaya Baru katılımcılara seslendi. Ses getiren
Red Capitalism (Türkçe Kızıl Kapitalizm olarak yayınlanacak)
kitabının yazarı Fraser Howie de konferans konuşmacıları arasında
yer aldı.
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Kimler Neler Söyledi?

“2001’de, 2023 hedeflerinden bahsettiğimizde bize gülüyorlardı.  Şimdi
Başbakan Erdoğan dahil herkes bu hedeflerden bahsediyor. Keşke herkes
bu hedefleri konuşsa.” 
Ethem Sancak, Hedef Alliance Holding Yönetim Kurulu Başkanı

“Son yıllarda gerek ekonomik istikrarıyla gerekse bölgede oynadığı stratejik

rol ile küresel alanda giderek daha etkin bir aktör olan ülkemizin,

Cumhuriyetin 100. yılındaki konumu üzerine düşünmemizi teşvik eden

Forum İstanbul 2013-Yarının Kurulması-Hedef 2023 Konferansı yönetimine

ve emeği geçen herkese Doğuş Grubu adına içten teşekkürlerimi sunmayı

borç bilirim.“
Hüsnü Akhan, Doğuş Grubu CEO

“Yandex.Türkiye olarak, Forum İstanbul gibi ulusal bilinci üst seviyelere

taşıyarak Türkiye'nin uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasına

sebep olacak, gelecek vizyonlu önemli bir organizasyonda stratejik partner

olarak yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. “
Mehmet Ali Yalçındağ, Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
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Krizle Yaşamak mı,
Krizi Aşmak mı?

Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme stratejisinin yeniden tasarlanması
çerçevesinde ilk kez ‘2023 hedeflerini’ dile getiren Forum İstanbul oluşumu,
11 yılı geride bıraktı. Geçen sürede alanında bir marka haline gelen Forum
İstanbul konferanslar dizisi bu yıl “Krizle yaşamak mı, krizi aşmak mı?”
konusunu işledi. 

l Dünyanın 10. büyük ekonomisi olmak
l 2 trilyon dolarlık GSMH’ye ulaşmak
l 20 bin dolarlık kişi başı milli gelire ulaşmak
l İşsizlik oranını yüzde 5’lere çekmek
l Kayıt dışı ekonominin yüzde 20’nin altına inmesi
l 500 milyar dolarlık ihracata ulaşmak
l 1.2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmak
l Tasarrufların GSMH’ye oranını yüzde 20’nin üzerine çıkarmak
l Turizmde 46 milyon turist, 50 milyar dolar gelire ulaşmak
l 165 milyon kapasiteli 6 yeni hava limanı yapmak
l İstanbul’da 3. köprünün tamamlanmasını sağlamak
l 5 milyon araç üretimini sağlamak
l 6.792 kilometre hızlı tren ağı inşa etmek
l En az üç nükleer enerji santrali yapmak
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Kimler Neler Söyledi?

“Sermaye piyasalarına emek ve gönül vermiş sektör çalışanları ve ilgili
diğer kişi ve kurumların da katkılarıyla, gelişen sermaye piyasalarımızın
önderliğinde, ülkemiz önümüzdeki beş yıl içerisinde bölgesel bir finans
merkezi olma hedefine ulaşacaktır.“
Prof. Dr. Vedat Akgiray, SPK Başkanı 

“Türkiye’nin ihracatı 2011 yılında 134,6 milyar dolara ulaştı. Tüm milletimiz
için mutluluk ve gurur kaynağı olan bu başarı rakamı aynı zamanda 2023
hedeflerimiz için bizlere taze umutlar aşıladı.“
Mehmet Büyükekşi, TİM Başkanı

“Türkiye, 772 milyar dolarlık milli geliriyle dünyanın 17’inci, Avrupa’nın
8’inci en büyük ekonomisi durumunda bulunuyor. Türkiye'nin gayri safi
yurt içi hasılası on yıldan kısa bir sürede üçe katlandı; orta sınıfın refahı
artış gösteriyor.“
Hakan Binbaşgil, Akbank Genel Müdürü
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Küresel Yeni Gerçeklerle 
2023’e Doğru

21-22 Nisan tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen Forum İstanbul
2011’de “Küresel Yeni Gerçeklerle 2023’e Doğru” başlığı altında
üretim, ihracat, büyüme ve kalkınma yönünden Türkiye’nin ve
dünyanın yeni dinamikleri tartışıldı. Bu kapsamda, küresel mali
krizin etkileri ve mevcut durum, kriz sonrası piyasalar ve finansal
istikrar, dış ticaret ve yatırım ilişkilerinde yeni dinamikler,
ekonomik ve politik denge arayışları, geleceğin şehirleri, çevreci
ve sürdürülebilir büyüme gibi konular farklı alanlardan çok sayıda
uzman tarafından ele alındı. 
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Kimler Neler Söyledi?

“Türkiye'nin önündeki en önemli reform alanlarından birisi iş gücü piyasası
ve çalışma hayatı. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki haftalık ortalama
çalışma süresi 49 saat. Bu süreyi 45 saate indirebilirsek işsizlik üzerinde 3-
4-5 puan etki yapabilir. Esnek çalışma üzerine de çalışmalarımız var ve bu
konuda çok büyük bir potansiyel bulunuyor.“
Ali Babacan, Başbakan Yardımcısı

“Derin kriz yılına gelene kadar dünyada sefa yeterince paylaşılamadı. Şu
anda cefa ile karşı karşıyayız ve büyük ittifaklar ile büyük ekonomiler onu
nereye yükleyeceğini tartışıyor.“
Hakan Ateş, DenizBank Genel Müdürü

“Demokrasi ve özgürlük birbirlerinin yerine kullanılamaz. Ve konu çok
hassastır. Özgürlük dünyanın tüm formlarında kendine yol bulacaktır!“
Prof. Dr. Steve Hanke, Johns Hopkins Üniversitesi
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Küresel Kriz, Küresel Yeniden Yapılanma ve
Yerel Dönüşüm Fırsatları

Forum İstanbul 2010; 2023’te dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisinde yer
alma iddiasında olan Türkiye için yol haritası çizdi. Fo rum İs tan bul’un amacının
ka mu özel ve si vil top lum kuruluşlarının da için de olacağı tüm eko no mi,
demok ra tik leşme, hu kuk dev le ti ve or ta va de li po li ti ka yapıcılarını kap sa yan
bir plat form da düşünceler üret mek ol duğu  vur gu landı. 

Üre ti le cek bu dü şün ce ler yu ma ğın dan se çi len uyum lu ve yol gös te ri ci
olanlar la kriz le re karşı kal kan ve ge le cek viz yo nu oluşturulmasına ola nak
sağla nacağı na olan inanç vurgulandı. 

Ve 2023’te “bambaşka bir Türkiye” hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
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Kimler Neler Söyledi?

“…bu coğrafyadaki insanların kaderleri bizi ilgilendiriyor. biz ilgilenmesek,
onlar bizi ilgilendirmek durumunda bırakıyor. bundan sonra bu coğrafyada
olan her türlü gelişmeden haberdar olacağız. bütün bu bölgelerde bir düzen
nasıl kurulacaksa, kurucuların arasında olacağız...”
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, T.C. Dışişleri Bakanı

“…içinden geçtiğimiz kriz dönemi, şirketlerin iflası değil, düşüncenin iflasıdır
...”
Tony Buzan, ThinkBuzan

“Eko no mi son 8-10 yılda çok iyi bü yü müş, ama borsamız görece 
dün ya ortalamasının ge ri sin de kalmış. En az 3 mis li bü yür se, 600-700 mil yar
do lar lık top lam değerinde bor sa yarata bi lir sek, dün ya ortalamasını yakalarız.
bu da he ye can ve ren bir ra kam değil, onu geç mek durumundayız.“
Vedat Akgiray, SPK Başkanı
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Dünya Finansal ve Ekonomik 
Krizinden 2023 Türkiyesine...

Türkiye’nin yaşadığı bir darboğazın, en büyük ekonomik buhranlardan biri
olan 2001 krizi sonrasında, “Yarının Kurulması -  Hedef 2023” sloganıyla,
bir fikir üretme kuruluşu olarak yola çıkan forum istanbul, 2009’da kü re sel
krizi de ği şik açı lar dan de ğer len di ri rken, kri zin ne den le ri, or ta ya çı kar dı ğı
ger çek leri tek tek in ce len di. 

Forum kapsamında tür ki ye öze lin de de bir du rum de ğer len dir mesi
ya pıl dı. “Sürdü rü le bi lir is tik rar lı bü yü me için iç ta sar ruf la rın ar tı şı mı,
yok sa da ha faz la harcama mı?” iki le mi otu rum lar da sık sık öne çı kan
ko nu ol du. 
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Kimler Neler Söyledi?

“…Türkiye’nin kurtuluşu tasarrufun artmasında. Kamu tasarrufları artırılmalı,
özel tasarruflar özendirilmeli ...”
Prof. Dani Rodrik, Harvard Üniversitesi

“Bu gün değişti. ge le cek ise her za man ina nıl maz. Ge le cek ten ders ler
çıkartırken, ge le ceğin ne ye ben ze di ği ni an la ma mız lazım. bu du rum da kendi
po zis yo nu nu zu be lir le yin. en kor kunç işi yapıp bu nu ger çek leştir me niz lazım.”
Wolfgang Grulke, Futureworld Kurucu Başkanı

“…IMF’ye değil, acilen reformlara odaklanın ...”
Prof. Steve Hanke, Johns Hopkins Üniversitesi
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Yeni Bir Dönem - Yeni Açılımlar: 
Türkiye’nin İstikrar ve Büyüme Hamlesi

Küresel ekonomik değişimler ve muhtelif jeopolitik riskler ışığında; forum
istanbul “türkiye'nin ekonomik/politik istikrarını sürdürülebilir büyüme ile nasıl
devam ettireceği” konusuna odaklandı. 

Forum İstanbul’un yedinci büyük buluşmasında, “Türkiye’nin istikrar ve
büyüme hamlesi” tartışıldı. Küresel dalgalanmalar ve jeopolitik riskler
doğrultusunda sürdürülebilirlik, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen isimlerini
Forum İstanbul’da biraraya getirdi. 

Diğer bir önemli başlık ise, hükümetin de öncelikli gündeminde yer  alan ve
bu konuda cesur adımların atılacağı belirtilen tarım sektörü oldu. 
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Kimler Neler Söyledi?

“…Gerekli olan demokratik anayasanıza varmak, size dışarıdan
empoze edilmemeli. türk devletinin çağdaş, laik ve demokratik şeklini
oluşturmak siz Türklerin işidir, buna siz karar verecek ve bunu
gerçekleştireceksiniz. sizin için büyük dileğim, umarım aydınlaşmış, erişkin
bir kamuoyu tarafından yönlendirilirsiniz ve umarım gerekli aklı, çalışmayı
laik ve demokratik bir biçimde ortaya koyarsınız ...”
Pat Cox, Avrupa Parlamentosu Eski Başkanı

“Tür ki ye son bir kaç yılda 2023 he def le ri ni gerçekleştirmeye yö ne lik me sa fe
aldı, evi ni dü ze ne sok ma ko nu sun da bü yük adım lar attı. 2007 yılında Türk
bankacılık sek tö rü bü tün ola rak iyi bir nok ta ya gel di.“
Mehmet Şimşek, Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı
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FORUM İSTANBUL
Yarı Yıl Konferansı

YARıNıN KURULMASı - HeDeF 2023

12-13 KASIM 2007

“KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI”

Kadir Topbaş (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı), Erdoğan Bayraktar (Toplu Konut İdaresi Başkanı), 

Zaha Hadid (Mimar), Ken Yeang (Mimar), Prof. Michael Sorkin (Mimar/Şehir Plancısı)
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Dünyadaki Değişimler Işığında
Türkiye’nin Yol Haritası

“Dünyadaki değişimler ışığında Türkiye’nin gelecek yol haritası”nı çizmeye
odaklanan uluslararası bir platform olma özelliğini taşıyan Forum İstanbul,
2007’de “Türkiye’nin gelişme stratejisi”, “Enerjinin dünyadaki durumu ve
Türkiye”, “Yeni bölgesel güç dengesi ve Türkiye: politika seçenekleri” olmak
üzere üç temayı gündeme taşıdı. 

Küresel düzendeki değişmeler ışığında hazırlanan “gelişme stratejisi raporu”
katılımcılarla paylaşıldı. dünyadaki enerji durumunun yanı sıra, alternatif enerji
kaynakları, yatırımların finansmanı, enerji güvenliği ve enerji tasarrufu
konularının ayrı ayrı ele alınmasıyla enerji enine boyunu tartışıldı. 

Dünya tarım ve gıda pazarlarında yeni fırsatlar için Türkiye’nin neler yapması
gerektiği ise yine forum’un önemli konuları arasındaydı. 

61www.forumistanbul.com

forum istanbul Hedef 2023



62 www.forumistanbul.com

Kimler Neler Söyledi?

“…Türkiye jeopolitik konum itibari ile kilit konumundadır. doğu-batı ve kuzey
güney enerji koridorunun yerleşmesiyle dünya barışının kalbi Türkiye'de
atacaktır. ülkeler arasındaki iş birliğinin gelişmesiyle bölge ve dünya istikrarına
katkı sağlanacaktır. büyük bir sıçramanın eşiğinde bulunuyoruz. burada dikkat
etmemiz gereken tek bir şey var, o da ortak duygu ve hedefler etrafında
buluşmayı başarmamızdır. ...”
Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakanı

“Tür ki ye tes lim bayrağını çek mez se mut la ka Avrupa Birliği üye si ola cak tır.
ge rek li koşulların ye ri ne ge ti ril me si ha lin de AB’nin Tür ki ye’ye “ha yır” de me
şansı da yoktur.“
Robert Pearson, ABD Türkiye Büyükelçisi
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“FİNANS KONFERANSI”

Durmuş Yılmaz (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), Prof. Dr. Dani Rodrik (Harvard Üniversitesi)

Prof. Dr. Vefa Tarhan (Şikago Loyola Üniversitesi)
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Yarı Yıl Konferansı

YARıNıN KURULMASı - HeDeF 2023

31 EKİM 2006
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Yarının Kurulması İçin Yeni Bir 
Birlikte Yaşama Formülü Arayışı: 
Co-Habitance

Birlikte yaşamın formüllerinin arandığı Fo rum iİs tan bul’un 2006’da
gerçekleştirilen zir ve toplantılarında, “co-ha bi tan ce” for mül le ri ara nır ken,
Tür ki ye’nin ge le ce ği nin ku rul ma sın da ki lit rol oy na ya ca ğı dü şü nü len, ener ji,
ta rım, tu rizm, bil gi ve ile ti şim tek no lo ji le ri, te le kom sek tör le ri mer cek al tı na
alın dı. 

Beşinci yılın toplantıları, dün ya da “Me de ni yet ler ça tış ma sı mı?” ad lı
ma ka le siy le bü yük il gi top la yan Hun ting ton’a ya nıt ni te li ğin de, “Co-
ha bı tan ce/bir lik te ya şa ma” baş lı ğın da ele alındı. forum istanbul, ‘dün ya nın
her han gi bir par ça sı ol ma dan dün ya ol maz’ fik rin den ha re ket le, her tür lü
ko şul da, bir lik te ya şa ma perspektifi üzerinden şekillendi. 
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Kimler Neler Söyledi?

“…Elbette güvenlik bir zorunluluktur. şiddet ve terörle mücadele önemlidir ama bu

konuda demokrasiyle asla uyum içinde olmayan tedbirlerle başarılı olabilmenin

hiçbir güvencesi yoktur. biri ‘barbarlar medeni değerleri yıkmak için kapımızdalar’

diyor, öteki ‘kafirler maddi ve manevi her şeyimizi kendi menfaatleri için kullanmak

amacıyla içimizdeler” diyor. Olan da medeniyete, medeniliğe oluyor...”

Prof. Dr. Mehmet Aydın, Devlet Bakanı

“Bu gün me de ni yet ler değil, fi kir çatışması var. insanlar ken di le ri ne ben ze yen

kişilerle yaşamak is ti yor. 11 Ey lül sonrası koz mo po litanlıktan ka çan in san lar var. Ho -

mo jen bir or tam isteği var. Almansın, Türk sün ama dün ya vatandaşısın. İhtiyacımız

olan koz mo po li tan kül tü rü ya rat mak.“
Elif Şafak, Yazar
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Türkiye’nin AB Üyeliği ve Rekabetçi Küresel
Bilgi Toplumunun Kurulması

Cum hu ri ye tin 100. ku ru luş yıl dö nü mün de, kü re sel bi rin ci lig de, AB üye si
olarak oy na ma he de fin de olan Tür ki ye’de, de ği şim ve ge li şim stra te ji le ri nin
hız la uy gu la ma ya ge çi ril me si ha ya ti önem ta şı yor. Hedeflenen Tür ki ye’yi
yaratma yo lun da o gü ne ka dar oluş tu ru lan en bü yük or ga ni zas yon olan
Forum İs tan bul, artık he de fe doğ ru ken din den emin adım lar la iler li yordu.

2005’te dikkat çekilen konular, bil gi top lu mu, bi li şim, ile ti şim ve tek no lo ji ko -
nu la rın da oluş tu ru la cak ye ni pers pek tif le re ve bun la rın ışı ğın da oluşturulacak
ye ni bi lim sel stra te ji le re ze min hazırlanmasıydı. 

Forum’un sonuç bildirgesinde ise , Forum istanbul’un etkili bir bilgi ekonomisi
inşa etme doğrultusunda, devlet, özel sektör ve sivil toplum için politika ve
eylem seçenekleri sunmaya yönelik çok taraflı bir diyalog ortamı sağladığı
vurgulandı.
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Kimler Neler Söyledi?

“…Türkiye gibi kültürel ve coğrafi açıdan zengin bir ülkenin üyeliğini
destekliyorum. Eğer bir ülke olarak hedefiniz varsa bunun birinci ön koşulu,
vizyon sahibi olmaktır, ikinci ön koşul, iyi çizilen bir strateji ve üçüncü koşul,
bunların doğru vizyon ve strateji olduğuna inandırmaktır...”
Vaclav Klaus, Çek Cumhurbaşkanı

“Sonraki yıllar için farklı bir vizyon, tutarlı bir strateji ve buna bağlı olarak
hummalı bir faaliyete ihtiyaç hissediyoruz. moralimizi bozmadan, rehavete
düşmeden yolumuza devam etmeliyiz.“
Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakanı

“…Yolunuz açık ama 2023’ü beklemeyin…”
Olli Rehn, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi
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Eğitim ve Avrupa Birliği

2023'te, değişen ve özlenen Türkiye'yi yaratma hedefine odaklı Forum
İstanbul Yarının Kurulması - Hedef 2023’ün üçüncü toplantısında başrolde
eğitim vardı. türkiye ihracatçılar meclis'inin stratejik ortak olarak destek
verdiği forum istanbul 2004’ün bir başka öne çıkan konusu ise avrupa birliği
idi. Yine 2004’te, Forum İstanbul Yürütme Kurulu'nun aldığı karar 
ile “Forum İstanbul eğitime hayat verenler onur listesi” oluşturulmaya
başlandı.

Tüm dünya ülke liderlerinin eylül 2000'de Birleşmiş Milletler Milenyum
Zirvesi'nde bir araya gelerek, dünyanın en temel sorunları için ortak
hedefler belirledikleri “Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri”
tartışılan konulardandı. 2004 konferansında, “Dünya ve Türkiye Vizyonu
2023” genel hatlarıyla değerlendirilirken, “Forum İstanbul 2023” 
vizyonunun sunumu da yapıldı. 
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Kimler Neler Söyledi?

“…Enerjimizi yeniden kazanmış olarak 2023 yılındaki hedefimiz dünyanın en
büyük 10. ekonomisine sahip ülkeler arasına girmektir...”
Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakanı

“Cumhuriyetin 100. yılında enflasyonun nostalji haline geldiği, dünyanın hızlı
büyüyen ekonomisi olarak örnek alınan istikrarlı bir Türkiye hedefliyoruz.“
Ali Babacan, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı
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Gelecek Vizyonu Arayışları: 
Ekonomi, Strateji ve Avrupa Birliği

De ği şim... Geç miş te ki ha ta lar dan ders ala rak, top lu mun tüm ke sim le ri ni ge le ce ğe

umut la bak ma sı nı sağ la ya cak de ği şi mi ger çek leş tir mek... Uzun sü re dir üze rin de

ça lı şı lan, ki mi le ri ne gö re IMF’nin bas tır ma sıy la ha ya ta ge çen, ki mi le ri ne gö re 

ya pıl ma sı ol maz sa ol maz olan re form la rın uy gu la ma ya ge çi şin de ki san cı la rı çe ken

bir tür ki ye...

Tür ki ye’nin Da vos’u; ala nın da yer li ve ya ban cı çok sa yı da uz ma nı bir ara ya getirerek,

be yin fır tı na sı ya ra tan Fo rum İs tan bul Yüz yıl Kon fe rans la rı di zi si nin ikin ci si Ric hard

Per le, An ne Kru eger gi bi ka tı lım cı la rıy la ses ge ti ren tar tış ma la ra sah ne ol du. 

tür ki ye’yi sa de ce bu lun du ğu coğ raf ya da de ğil, dün ya da güç lü bir dev let ha li ne

getirme gay re tin de olan Forum İstanbul’da, 2003 yılının Onur Konuşmacısı

Cumhurbaşkanı Ah met Nec det Se zer’di.
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Kimler Neler Söyledi?

“... Forum İstanbul konferansı Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak bir
girişimdir…”
Ahmet Necdet Sezer, T.C. Cumhurbaşkanı

“... Türkiye için iyimserim. Türkiye’nin bu 10 yılın başında yaşandığı gibi yine
hızlı büyüme oranlarına geçeceğini düşünüyorum. Bu gerçekleşirse 2023 çok
güzel bir yıl olacak ve çok uzak da değil…”
Anne Krueger, IMF Birinci Başkan Yardımcısı

“Sürdürülebilir büyüme için daha düşük enflasyon oranlarında ısrarcı
olmalıyız. Fiyat istikrarının sağlandığı, enflasyonunun yüzde 10’un altında
olduğu ülkelerde belki para politikalarını gevşeterek biraz daha büyümek
mümkün.“
Süreyya Serdengeçti, Merkez Bankası Başkanı
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Demokrasi, Siyaset, Hukuk, Ekonomi

Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında, Türkiye’yi sadece bulunduğu

coğrafyada değil, dünyada güçlü devlet yapma hedefinde olan Forum İstanbul’un

ilk konferansı 26-27 Mart 2002 tarihlerinde “Yarının Kurulması Hedef-2023” sloganı

altında yapıldı.

Türkiye’nin geleceğine yönelik yol haritasında, genel olarak toplumu, özel olarak

ise iş dünyası ile akademik ve bürokratik çevreleri Türkiye’nin yarını ile ilgili uzun

vadeli düşündürmeye yönlendirme misyonuyla yola çıkan Forum İstanbul 100 yıl

konferanslarınin ilki büyük bir katılımla gerçekleşti.

Forum’un 2002 yılında da ana teması “Türkiye ve Yaşanılabilir Bir Dünya”

odaklıydı. Bu ilk yolculuğumuzda yine dostlarımızla birlikteydik. Türkiye ve

dünyanın önde gelen siyasetçileri, akademisyenleri Forum İstanbul perspektifinin

çıtasını hep yukarı doğru yükseltti.
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Kimler Neler Söyledi?

“…Türkiye son 20 yılda tabii afetler, krizler, ihtilaller gördü.  bunlar başka bir ülkenin

başına gelseydi tepetaklak olurdu. bu nedenle ben türkiye’nin geleceğine umutla

bakıyorum…”

Mark Parris, Eski ABD Ankara Büyükelçisi

“…2023’te cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye AB üyesi olarak dünyanın sayılı

ülkelerinden biri olacak. Bundan hiç şüphem yok.”

Prof. Dani Rodrik, Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Türkiye, karanlık bir bölgede güneş ışığı gibi. Müslüman bir ülkenin modern bir

dünyada nasıl olması gerektiğini gösteriyor.”

Deborah Mathis, Yazar
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Eğitime Katkıları Nedeniyle

Yüzyıl Onur Listesi

Eğitime Hayat Verenler ve Eğitim İçin Hayatını Verenler

Rüştü Akın (2004)
İzzet Baysal (2004)

Mehmet Beyazıt (2004)
Mehmet Çelikel (2004)
Nuri Demirağ (2004)

Nejat f. Eczacıbaşı (2004)
Vehbi Koç (2004)

Sakıp Sabancı (2004)
Ayhan Şahenk (2004)
Semiha Şakir (2004)

İhsan Doğramacı (2005)
Halil Gedik (2005)
Kadir Has (2005)

Asım Kocabıyık (2005)
Şarık Tara (2005)

İbrahim Betil (2006)

Aydın Doğan (2006)
Sıtkı Koçman (2006)

Abdülkadir Konukoğlu (2006)
Selçuk Yaşar (2006)
Ali Ağaoğlu (2007)

Feyyaz Berker (2007)
Yılmaz Büyükerşen (2007)

Ekrem Elginkan (2007)
Nimet – Ömer Kahraman (2008)

Necati Kurmel (2008)
Halit Narin (2008)
Erkut Soyak (2008)

İsmail Tarman (2008)
Musa Coşkun (2009)

Ezel Gülen Kıray (2009)
Akbank (2009)

Türkiye İş Bankası (2009)

Sebahattin Eryurt (2010)
Hüseyin Hüsnü Tekışık (2010)

Bahriye Yağcı (2010)
Mustafa Kemal Güneşdoğdu (2011)

Hüseyin İbrahim İzmirli (2011)
Vahap Küçük (2011)
Orhan Çetin (2012)

Zeynel Abidin Erdem (2012)
Engin Yeşil (2012)

Bilim Kahramanları Derneği (2012)
Dumankaya İnşaat (2012)

Ahmet Eren (2013)
Diyarbakır Gürünlü Köyü (2013)

Hüsnü Özyeğin (2017)
Limak Vakfı (2019)

Young Guru Academy (2019)

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB)
DARÜŞŞAFAKA DERNEĞİ

TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
TÜRK EĞİTİM VAKFI

ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI (AÇEV)
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

BAHÇEŞEHİR UĞUR EĞİTİM VAKFI
İSTANBUL EĞİTİM ve KÜLTÜR (İSTEK) VAKFI
TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI VAKFI (TİKAV)

GELECEĞİMİZİN ÇOCUKLARI VAKFI
ENKA SPOR, EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Siirt Valisi Nuri OKUTAN
MELAHAT ve HÜDAİ GÜRBÜZ

Eğitim uğruna hayatını veren öğretmen 
AYSUN KARALAR

Eğitim uğruna hayatını veren öğretmen 
BURÇİN ÜNSAL,

REFET ANGIN, MEVLÜT ASLANOĞLU, 
AYHAN BERMEK, ABBAS GÜÇLÜ, 

EREĞLİ (KONYA) SOSYAL DAYANIŞMA VE
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

TOPLU KONUT İDARESİ, UNICEF
Elazığ Valisi Muammer MUŞMAL
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Yayınları

Türkiye’nin Global Konumlanması
2023 Araştırması
Dr. Can Fuat Gürlesel

“Demokrasiye Doğru”
Vaclav Klaus 
(Çek Cumhurbaşkanı)

Bir 2023 
Türkiye Rüyası
Mehmet Öğütçü

I Witness Turkey
(1984-2014)
Yavuz Canevi

Cumhuriyet, Eğitim
Reformu ve Dewey
Prof. Dr. John P. Anton &
Prof. Dr. F. Pınar Canevi

Türkiye’nin 
Eğitim Raporu
Necdet Sakaoğlu

2023 Küresel Senaryolar 
ve Türkiye için Gelecek Haritası
Mehmet Öğütçü
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