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SMART FUTURE EXPO TÜRKİYE ŞEHİRLERİNİN VE
SANAYİSİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDECEK
SMART FUTURE EXPO 14 – 15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA
İSTANBUL KONGRE MERKEZİ’NDE!
GELECEĞİN AKILLI TEKNOLOJİLERİ
SMART FUTURE EXPO’DA ELE ALINACAK
Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu teknolojik atılım ve
ihracat seferberliği doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle organize edilen
Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo,
“Dönüşerek Daha Güçlüyüz” sloganıyla 14 - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. ASKON’un (Anadolu Aslanları İş Adamları
Derneği) düzenlediği zirvede yapay zeka, bulut bilişim, IoT ve büyük veri gibi
geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojiler konuşulacak.
Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu teknolojik atılım ve
ihracat seferberliği doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle organize edilen
Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo 2018
Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi, 14 - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında “Dönüşerek
Daha Güçlüyüz” sloganıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. ASKON
(Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) tarafından organize edilen Smart Future
Expo’da, geleceğin akıllı teknolojileri ve bu teknolojilerin ülkemizin şehirleri ve
sanayisine getirdiği yeni yaklaşımlar ele alınacak.

Geleceğin Akıllı Teknolojileri Smart Future Expo’da Konuşulacak
Bakanlıkların, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sektör lideri firmaların yerlerini
alacağı dev organizasyonda; Sanayinin Dönüşümü, Akıllı Şehir ve Yapı ile Girişimcilik
temaları eş zamanlı olarak işlenerek bilişim, yazılım, otomasyon, elektronik ve
şehircilik başta olmak üzere gelişen IoT, yapay zeka, bulut bilişim ve büyük veri gibi
geleceğin dünyasını şekillendiren akıllı teknolojilere değinilecek.
ASKON tarafından düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklar;
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED),
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD), Elektrik Elektronik ve Hizmet
İhracatçıları Birliği (TET) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından
desteklenen Smart Future Expo 2018 sektör lideri firmaların işbirliği ile akıllı gelecek
ekosistemini kurgulamayı hedefliyor.
“Yerli Teknoloji Üretiminin Ülkenin Geneline Yayılması Tüm Sektörlerin Önceliği
Haline Getirilmelidir”
Organizasyon hakkında konuşan ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, “Ülkelerin
büyümesi ve kalkınması için tek çıkış noktası yüksek teknoloji üretiminden geçiyor.
Küresel rekabet bugün ve gelecekte bilgiyi ve bilimi üretenlerin arasında
gerçekleşecek. Hemen tüm sektörlerin teknoloji ve dijitalleşme ile dönüşümünü
gerçekleştirebilmesinin yanında bilim ve teknoloji üretiminin temel motivasyon
noktası olması zorunlu hale geldi. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil üreten ve ileri
düzeye taşıyan ülkeler geleceği kurabilir. Milli değerlere bağlı yapımız ve yerli olmayı
önemseyen misyonumuz ile ülkemizin dijital ve akıllı yeni dünya düzeninde söz sahibi
olabilmesi için bilim ve teknoloji üretiminde yepyeni bir vizyon oluşturma amacıyla
yola çıktık. Bu alanda topyekun bir seferberlik başlatmanın zamanının geldiğine,
konumundan dolayı pek çok noktada dünyanın çeşitli uçlarını bir araya getiren
Türkiye’nin bilim ve teknoloji üretiminde de söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz.”
açıklamasında bulundu.
Cesur, “İşte bu motivasyon ile ülkemizde ve bölgemizdeki coğrafyada bilim ve
teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, yerli teknoloji üretiminin ülkenin geneline
yayılması tüm sektörlerin önceliği haline getirilmelidir. Bu konuda farkındalık ve
bilinirlik sağlayacak ortamı oluşturmak, teknoloji tüketen değil teknoloji üreten
nesiller yetiştirmeye katkı sağlamak süreci destekleyecek diğer adımlardır. Türkiye
ekonomisinin dijitalleşme dalgasını yakalayarak yüksek katma değerli teknoloji üreten
dijital bir ekonomiye dönüşmesi için çözüm platformu oluşturmak amacıyla Smart
Future Expo Zirve ve Sergisi’nin ikincisini İstanbul Kongre Merkezinde 14 - 15 Kasım

2018 tarihlerinde düzenliyoruz. Tüm dostlarımızı ‘Türkiye’nin teknoloji ve dijital
dönüşüm etkinliğinde ben de varım!’ demeye davet ediyoruz.” sözleriyle etkinliğe
katılım çağrısı yaptı.
Bu Alandaki En Kapsamlı Organizasyon
Smart Future Expo Zirve ve Sergisi, geleceğin teknoloji üreticileri ve hizmet
sağlayıcılarının Türkiye’deki sanayici, iş dünyası temsilcileri ve yerel yöneticileriyle
buluşması için planlanan en kapsamlı organizasyon olma özelliğini taşıyor. İlki 6 - 7
Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyona,
birçok farklı sektör ve bölgeden 130 kurum ve kuruluş katılım göstermiş ve etkinlik
6.000’in üzerinde profesyonel tarafından ziyaret edilmişti.
Smart Future Expo Hakkında:
Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ‘Geleceğin Akıllı Teknolojileri’ etkinliği olan ‘’Smart Future Expo Zirve ve
Sergisi’’; alanında lider bir platform oluşturarak, Türkiye’nin gelişen ekonomisi, sanayisi ve iş dünyası ile
global ekonomide söz sahibi olma vizyonuyla, kamu ve tüm sektörlerde izlenmekte olan çok yönlü ve
boyutlu gelişmeleri, dünyayı ve toplumları dönüştüren yeni dönüşümü geniş kitleler ile buluşturuyor ve
geleceğimizi görmemizi sağlıyor.
Akıllı Teknolojiler çatısı altında, Sanayinin Dönüşümü, Akıllı Şehirler ve Girişimcilik temalarının eş
zamanlı olarak işlendiği; Bilişim, Yazılım, Elektronik, Şehircilik sektörleri başta olmak üzere gelişen IoT,
Yapay Zeka, Bulut Bilişim, Büyük Veri gibi geleceğin dünyasını şekillendirecek konulara odaklanan
etkinlik; hem sergi alanında hem de eş zamanlı düzenlenen konferanslarla ekonominin yarınına ışık
tutacak bir platform oluşturuyor.
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