Geleceği şekillendirmekten sorumluyuz...

Birlikte Olmak Başlamaktır, Biraradalığı Sürdürmek Gelişimdir, Birlikte Çalışmak Başarıdır

Fütürizm nedir?
Gelecek hakkındaki ‘’oluşmuş bir gelecek vardır ve biz ona gider ya da onu tahmin ederiz’’
şeklindeki yaygın ve edilgen algıyı değiştirmeyi hedefleyen bakış açısıdır.
İnsanlık olarak eriştiğimiz bilgi ve teknolojiyi kullanarak muhtelif gelecekler
oluşturulabileceğini kabul eder ve yaşamın tüm boyutları için alternatif senaryolar ile olumlu
gelecek tasarımı yapılabileceğini benimser.
Multidisipliner yaklaşımla, uzgörülü (uzak, uzmanlıkla, uzlaşmacı), yenilikçi,
stratejik ve sürdürülebilir öneriler geliştirir.

Fütürist kimdir ?
Kendisi ve tüm insanlık için olumlu, ilerici, yenilikçi vizyon geliştiren,
Kişi, kurum ve toplumların yararlı, etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olan,
İnsanlıktan sorumlu olduğunu bilen,
Geleceğin seyircisi değil tasarımcısı olması gerektiğinin farkında olan,
Çağdaşlık sözcüğünün bugünü yaşamakla sınırlı olmadığını gösteren ve davranışlarında
bunu yansıtan,
Geleceği uzgören,
Dünyayı kendine, kendini dünyaya ait hisseden,
Dünyanın örgütlenmesinde yer almak isteyen,
Geniş kitleleri fütürizm yaklaşımı ile bu bilinç etrafında toplamanın önderlerinden olan
bireydir.

Fütürist bakış açısı ile kimler hangi alanlara bakabilir?
Fütürizm tüm yaşamsal durumlar için bir bakış açısı ve yaklaşımdır. Herhangi bir meslek, cins, ırk,
din ya da toplumu temsil etmez, belirli kişi, kurum ya da topluma ait olamaz. İnsanlığın iyiliğini
hedefleyen herkes fütürist bakış açısı ile hayatın her boyutuna bu şekilde bakabilir.
Her birey, şirket, kurum, toplum ve devlet, uzgörülü, multidisipliner şekilde, aklını kullanarak, bilgi
ve teknolojiden yararlanarak gelecek vizyonunu belirleyip onu etkileyecek olayları göz önüne alarak
geleceğini şekillendirebilir.
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Fütüristler Derneği’nin görevleri
İnsanlık için ayrımcılık yapmadan, eşitlikçi, paylaşımcı, medeniyet ve uygarlık geleceğinin olumlu
temellerle yapılandırılması ve toplumda bu bilincin yayılması için çeşitli faaliyetlerde bulunan
insanları buluşturan bir platform olmak
Yenilikçi düşünce, buluş ve gelişmeleri sistematik bir şekilde izleyerek, bilgileri toplumun
kullanımına açmak.
Geleceğini etkin yapılandırmak isteyen bireylerin, ailelerin, gençlerin, şirketlerin ve kurumların
gelişim, dönüşüm ve kalkınmasına katkıda bulunmak.
Araştırmalar, raporlar, sunumlar, belgeler, tebliğler, duyurular yayınlamak
Toplantı, zirve, konferans, seminer, work shop gerçekleştirmek (çalışma ve sosyal amaçlı etkinlikler)
Çalışma sonuçlarını diğer STK’lar ve toplumsal liderlere ulaştırıp bir sivil yaptırım gücü oluşturarak,
dünyaya ve insanlığa fütüristik açıdan bakmayı kazandırmak.

Fütüristler Derneği’ne katılmak için;
Yukarıda özetlenen bakış açılarını benimseyen herkes Fütüristler Derneği’nin üyesi olabilir.
Başvuru için derneğin web sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurup, yollamak gerekir
Derneğe üyelikler Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir
Web sitesine üyelik ücretsiz, derneğe üyelik ücretlidir.
Dernek ve Web sitesi üyeliklerinin farkları;
a) Dernek üyeleri tüm duyuru, aktivite ve yayınlardan yararlanabilirler, katılabilirler.
b) Dernek üyeleri Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahiptirler.
c) Web üyeleri, sadece dernek üyelerine açık bölüm, bilgi ve toplantılara giremezler. Bu tip
sınırlamaların olduğu bölümlerin dışında webdeki yayınlardan ve toplu iletilerden yararlanırlar,
etkinliklerden haberdar olurlar.
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Fütüristler Derneği Yıllık Aidat miktarları:
Lise Son ve Üniversite öğrencileri: 10 TL
Akademisyenler: 75 TL
Bireysel üyeler: 100 TL
Profesyonel Fütürist üyeler: 200 TL (şirket ödüyor, şirkete makbuz kesiliyor)
Kurumlar ve Şirketler: 750 TL
STK’ lar: ücretsiz

Fütüristler Derneği Hakkında;
2005 yılında, sosyal yaşamın ve iş yaşamının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair uzgörülerde bulunmak
üzere multidisipliner çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Fütüristler Derneği, sosyal ve pozitif bilimler
açısından tüm disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve
dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak; iş yaşamı ve sosyal hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler
geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır. Mayıs 2010 itibariyle; % 37 si kadın, % 63 ü erkek ve %
25’i de öğrencilerden oluşan 250 üyesi, 7 kurumsal destekçisi (Arzum, IBM, Intel, Mobilera, Nike,
Turkcell, Sezin Okulu) bulunmaktadır.
Kurucu üyeleri: (alfabetik sıra); Alphan Manas, Faruk Eczacıbaşı, Işık Biren, İbrahim Kavrakoğlu, İrfan
Sayar, Jan Nahum, Oguz Manas, Rıfat Sağlam, Ufuk Emekli, Uğur Yüce ve Yurtsan Atakan’dan
oluşmaktadır.
Mayıs 2010 itibariyle Yönetim Kurulu: Ufuk Tarhan (Başkan), Murat Şahin (Başkan Yardımcısı), Dr. Mustafa
Aykut (Genel Sekreter), Dr. Alper Alsan (Sayman), Betül Onat, Cem Tarık Yüksel, Çiğdem Ertem, Zafer Parlar, Zehra
Öney. Fütüristler Derneği bünyesinde başkanlığını Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Renin Canbolat’ın

yaptığı, Gençlik Komitesi de bulunmaktadır.

Fütüristler Derneği’nin Faaliyet ve Projeleri
Fütüristler Derneği’nin resmi web sitesi olan www.futurizm.org adresinden detayları alınabilecek faaliyet,
proje ve etkinliklere dair kısa özetler aşağıdaki gibidir. Ayrıca tüm güncel haberler derneğin sosyal
ağlardaki sayfalarından ve guruplarından da takip edilebilir. İlgili linkler web sitesinde bulunmaktadır.
Fütüristler Zirvesi: İlki 2008 Yılında Jacque Fresco’nun onur konuğu olduğu ve 1500 kişilik katılımla
gerçekleşti. 2010 veya 2011 için planlanan ve ünlü dahi Ray Kurzweil’in teleporter teknolojisii ile
katılacağı zirve için sponsor arayışları devam etmektedir. Detaylara www.futuristlerzirvesi.com
adresinden öğrenilebilir.
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Fütürizm Okulu: Her biri haftada üç saat olan ve yedi hafta süren iki bölümlük sertifika programıdır. Yurt
içi ve yurt dışından, iş ve akademik dünyadan fütüristler tarafından verilen seminerler şeklinde
gerçekleşir. Bir üniversite ile iş birliği içinde yapılır. İlk Fütürizm Okulu 3 Ekim-14 Kasım 2009 arasında
Bahçeşehir Üniversitesi ve Universiyt of Houston-Dr. Peter C. Bishop işbirliği ile Dr. Mustafa Aykut’un
koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. İlk Okul’a, bireysel ve kurumsal (31 firma) olarak toplam 138 Kişi
katılmıştır. 2010 yılında yapılması planlanan ikincisi Okul için çalışmalar devam etmektedir.
Future Talks: Konularında uzman ve yeniliklere imza atmış başarılı, önder düşünce liderlerini, geleceğe
dair vizyonlarını, deneyimlerini, uzgörü ve önerilerini paylaşmak amacıyla ''Future Talks'' - Fütürist
Sohbetler adı verilen, iki-üç saatlik özel formattaki etkinliklerle kitlelerle buluşturur. Üniversiteler ve
meslek kuruluşlarının işbirliğinde gerçekleştirilir. Şu ana kadar 6 Future Talks Gerçekleştirilmiş olup 5
tanesi ‘’Geleceğin Meslekleri ve İş Modelleri’’, 1 Tanesi ‘’Gelecekte Sağlık ve Tıp Teknolojileri’’
konularını işlemiştir.
Futurist Shuffle: Fütüristlerin, yönetim kurulunun, derneğe üye olmak isteyenlerin, daha iyi bir gelecek
isteyen herkesin, bilgi, buluş ve deneyimlerini paylaşabilecekleri, yeni fütüristler kazanmak amaçlı
buluşma- kaynaşma-paylaşma-arttırma amaçlı toplantılardır. Üç-dört ayda bir yapılır. İlki; 21 Aralık 2009,
ikincisi 2 Nisan 2010’da Microsoft ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
Fütürist Senaryo Yarışması: İlki; 12-13 Mayıs 2009’da Özel Sezin Lisesi’nde gerçekleştirildi. İkincisi; 12-13
Mayıs 2010’da Özel Sezin Okulu’nda ve Sezin Lisesi Fütürizm Kulübü koordinasyonund, Enka Lisesi,
Eyüpoğlu Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Erenköy Işık Lisesi, TED Koleji, Tevitöl öğrencilerinin de katılımıyla
Yapıldı. Bu yarışma Uluslararası Millenium Prize yarışmasının Türkiye ucu olarak organize edilmektedir.
Future Tips: Ayda en az bir kez olmak üzere, tüm Dernek & WEB üyelerine gönderilen, geleceğe dair
uzgörüler, buluşlar, rapor, araştırma özetleri vbg içeren bilgilendirme mailleridir.
Gelecek Durum Raporu: Yılda bir kez yayınlanır. Daha çok sektörel gelişmeler ve trendler konusunda iş
dünyasına ışık tutmayı hedefler. Çeşitli toplantı, work shop, anket ve araştırmalara dayanılarak yapılır.
World Future Society ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen ‘’State of the Future’’ çalışmalarının
Türkiye ucu olarak organize edilmektedir.
The FUTURIST-TR: Ayda iki kez, Türkçe yayınlanan Türkiye’nin ilk ve tek fütürist, okumakta olduğunuz
dergidir.
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Fütürizm Kulüpleri: Lise, üniversite ve şirketlerde, fütürizmi yaymak amacıyla kurulan alt
organizasyonlardır. Halihazırda; Özel Sezin Lisesi’nde, Bahçeşehir, Ege, Kadir Has, Okan, Yeditepe
üniversitelerinde, Yeşim Tekstil A.Ş. de Fütürizm kulüpleri bulunmaktadır.
Fütüristler Derneği Paydaşları: Daha iyi bir geleceğe dönük faaliyet ve etkinliklerde güç birliği yapmak
üzere Koç Grubu tarafından oluşturulan Yeşil Bilgi Platformu, JCI; Uluslararası Genç Liderler ve
Girişimciler (Junior Chamber International) Avrasya Şubesi ile ‘’Sosyal Paydaşlık’’ ve dayanışma
protokolü imzalanmıştır. Ayrıca Keynote Speakers Agency ile ‘’Konuşmacı Ajansı’’ olarak işbirliği
yapılmaktadır.
Devam edenler; Aşağıdakilere ilaveten, Internet girişimcisi, sanal ticaret yapan, blogger kadınları
yaygınlaştırmayı hedefleyen ve Intel sponsorluğunda, MEB himayesinde gerçekleşecek olan Tekno-Kadın
Projesi ve Ankara’da şube açma çalışmaları devam etmektedir.
Fütüristler Derneği’ne üyelik ayrıca The FUTRIST’e abonelik koşul ve formlarına www.futurizm.org
adresinden ulaşılabilir. Dernek hakkında soru ve mesajlarınız için; info@futurizm.org
Aidat ödemeleriniz ve bağışlarınız için; Tüm Fütüristler Derneği, Garanti Bankası Gayrettepe Şb (236),
Hesap No: 6297301, IBAN: TR25 0006 2000 2360 0006 297301
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