
 

 
 

 

Dünya Ekonomik Forumu  
Özel Toplantısı için Ajandanızda Yer Açın! 
 

 
 
Değerli Basın Mensubu, 
 
Dünya Ekonomik Forumu’nun “Gelecekteki Bölgesel Kalkınma için Kaynakların Ortaya Çıkarılması” başlıklı 
özel toplantı bu yıl, 28-29 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenleniyor. Bu toplantıyla hedef; bölgedeki ekonomik 
büyümeyi sürdürmeye yönelik çalışmalara odaklanırken, ticaret ile insan kaynağına yapılan yatırımları geliştirmek ve 
bölge ekonomilerindeki çeşitliliği artırmak.  
 
Forumun İstanbul’da gerçekleştirilecek bu toplantısı kapsamında, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya 
arasındaki karşılıklı ilişkilere vurgu yapılacak ve bölgenin kamu, iş dünyası, medya ve sivil toplum kuruluşlarından 
500’i aşkın lider bir araya gelecek.  
 
Katılımcımlar, mevcut küresel ekonomik dengelerin ışığında, bölgede inovasyona ve ekonomik esnekliğe güç 
verecek yeni modelleri masaya yatıracak.  
 
Toplantıda aşağıdaki 4 gündem maddesine odaklanılacak:  
 

1. Türkiye’nin G20 liderliği çerçevesinde vizyonu ve gelecek hedefleri  
2. Enerji dünyasında değişen resim; bölgenin yeni dinamikleri 
3. Fiziki ve dijital altyapının geleceği 
4. Büyümeyi tetikleyen girişimcilik modelleri 

 

“Ekonomik, siyasi ve sosyal gündemin her geçen gün daha fazla iç içe geçmesiyle birlikte, Avrupa, MENA ve 
Avrasya’daki vatandaşların taleplerine cevap veren, güvene dayalı bir diyaloğun hayata geçirilmesi ihtiyacı da 

bugüne kadar hiç olmadığı kadar arttı.” 
 

Dünya Ekonomik Forumu Direktörü ve Avrupa Başkanı Nicholas Davis 
 
Etkinliğe yalnızca davetli medya mensupları katılabilecektir www.weforummedia.org adresinden yapılacak medya 
kayıtları için son tarih 10 Eylül 2014’tür. Sadece kısıtlı sayıda akreditasyon verileceğinden, geç yapılan kayıt 
başvuruları geçersiz sayılacaktır.  
 
Editöre Not: 
Forum’dan en iyi fotoğraflar: Flickr üzerinde, http://wef.ch/pix  
Oturumların internet üzerinde canlı yayınları http://wef.ch/live  
Oturum videoları YouTube üzerinde http://wef.ch/youtube ve http://wef.ch/youku  
Facebook üzerinde Forum’u takip edebilmek için http://wef.ch/facebook  
Twitter üzerinde Forum’u takip edebilmek için http://wef.ch/twitter ve http://wef.ch/livetweet  
Forum Blogu  http://wef.ch/blog  
Forum raporları Scribd üzerinde http://wef.ch/scribd  
Toplantıyı iPhone üzerinden takip edebilmek için http://wef.ch/iPhone  
Gelecek etkinlikler Forum etkinliklerine http://wef.ch/events  
Forum basın bültenleri için üyelik http://wef.ch/news  
Forumu Google+ üzerinden takip edebilmek için https://wef.ch/gplus  
Forum Media Uygulaması  http://wef.ch/publicapps  

• Dünya Ekonomik Forumu’nun “Gelecekteki Bölgesel Kalkınma için Kaynakların Ortaya Çıkarılması” 
başlıklı toplantı, 28-29 Eylül 2014 tarihinde, İstanbul’da gerçekleşecek 

• Medya akreditasyonu için www.weforummedia.org adresini ziyaret edebilirsiniz.  
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Dünya Ekonomik Forumu, küresel vatandaşlık ruhu ile kamu-özel sektör işbirliği yoluyla dünyadaki durumu iyileştirmeye odaklanan, uluslararası 

bir kuruluştur. Küresel, bölgesel ve sınai gündemlere yön vermek amacıyla, iş dünyası, siyaset, akademi ve toplumdaki diğer liderler ile temasa 

geçer. 

 

1971 yılında, kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak kurulan ve merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan Dünya Ekonomik Forumu, bağımsız, 

tarafsız ve hiçbir çıkar grubu ile bağlantısı olmayan bir kuruluştur. Dünya Ekonomik Forumu, tüm önde gelen uluslararası kuruluşlar ile yakın 

işbirliği içindedir (www.weforum.org). 
 

 

 

http://www.weforum.org/

