
2020-2021 FAALİYET
RAPORU



4  Fütüristler Derneği Başkanı  
  Mesajı
6  Başkan Yardımcısı ve Genel  
  Sekreter Mesajı
7  Fütüristler Derneği Yönetim  
  Kurulu
99  Fütüristler Derneği Denetim  
  Kurulu, Yüksek İstişare ve   
  Etik Kurulu

10  Fütüristler Derneği 
  Kurucularımız
11  Fütüristler Derneği Çalışma 
  Organları
14  Fütüristler Derneği Öğrenci   
  Üyeler
1616  Kurumsal Üyelerimiz
17  Fütüristler Derneği Amacı 
  ve Görevleri
19  21. Yüzyıl Fütürizm Bildirgesi
21  Fütüristler Derneği Etik     
  Davranış Kuralları ‘Code of    
  Conduct’
2323  Fütüristler Derneği Tarihçe
24  Logomuz
25  Üyelerimiz
26  Akademik Paydaşlar

    

İÇİNDEKİLER

2



27  Uluslar Arası İşbirliklerimiz
28  1 Mart Gelecek Günü Nedir?
29  1 Mart 2020’de Ne Yaptık
30  1 Mart 2021’de Ne yaptık
31  Future Talks Nedir?
3333  Fütürist Shuffle ve Future 2  
  Go Nedir?
34  Q- Talks ve Future Dive    
  Nedir? 

35  Fütürist Akademi ve GB101    
  Nedir?
36  Gelecek Bilgisi Dersleri
37  Gen Koleji’nde Gelecek Bilgisi   
  Dersleri
38  Birol Güven ile Gelecek Geliyor
39  En İyi 10 Türk ve Yabancı 
    Fütürizm Kitabı
40  Yayınlarımız/ Aylık Bülten
41  Etkinlik Takvimi
44 Mali Tablolarımız
45  Denetim Raporu
49  İletişim Bilgilerimiz

    

İÇİNDEKİLER

3



AAlmanya’da, Belçika’da olanlar daha güncelliğini 
korurken, aynı şeyler kuş uçuşu neredeyse 8000 
kilometre uzaktaki Çin’de ve Hindistan’da da oldu. 
Kiminde yüzlerce, kiminde onlarca insan evlerinin 
önündeki yollardan akan çamur selleri içerisinde 
can verdiler. Beri yanda arka arkaya kendi şir-
ketlerine yaptırdıkları uzay araçları ile atmosferin 
dışınadışına çıkan milyarderler ‘Gelecekte başka geze-
genlerde yaşamak mümkün mü?’ diye daha çok 
sorulmasına neden oldu. Yeni normal diyebi-
leceğimiz bir ortamın gelecekte neye evrileceğini 
biz fütüristler gündemin ilk sırasında tutuyoruz. 
Çok merak edilen, çok endişe duyulan, çok umutla 
beklenen gelecek hakkında ip uçlarını vermeye 
çalışıyoruz. 
2005 yılında Onursal Başkanımız Alphan Manas 
tarafından Türkiye’nin önde gelen vizyoneri tarafın-
dan kurularak çalışmalarına başlayan derneğimiz 
geçen süre içerisinde fütürizmin farkındalığının 
artırılması için çok değerli çalışmalar yaptı. Kuruc-
ularımıza ve kuruluşundan bu yana görev almış 
başkanlarımıza bu nedenle şükranlarımızı sunuy
oruz. Kuruluş amacı olan ‘sosyal yaşamın ve iş 
yaşamının geleceğine ilişkin uzgörülerde bulun-
mak’ üzere hem Türkiye’deki hem de dünyanın farklı 
coğrafyalarındaki tanınmış fütüristlerle geniş 
kitleleri bir araya getirerek olası, olanaklı ve tercih 
edilen gelecek senaryolarını ve bunları 
gerçekleştirmek için atılması gereken adımları dile 
getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz.

Değerli Üyelerimiz,
88 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 
Genel Kurulu’muz ile yeni yönetimi 
belirledikten hemen sonra 1 Mart Gelecek 
Günü, Haliç Üniversitesi’nde, Türkiye ve yurt 
dışından katılan konuşmacılar ile sizleri 
buluşturduğumuz son yüzyüze etkinliğimiz 
oldu. 2019’un son günlerinde Çin’in Vuhan 
kentindekentinde baş gösterdikten sonra hızla tüm 
dünyaya yayılan Covid 19 salgını Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de resmen 
pandemi olarak ilan edildi.
O tarihten bu güne kadar defalarca 
kapanmalar, karantinalar, kısıtlamalar, 
sınırlamalar, görülmemiş kurallar ile karşı 
karşıya kalan insanlar en çok geleceği merak 
etti.

En son 100 yıl önce Avrupa’da ortaya çıkıp 
milyonlarca insanın ölümüne neden olan İspanyol 
gribinin hayatta kalan sınırlı sayıdaki canlı tanıkları 
dahi küresel bir salgının bu denli hızlı 
yayılabileceğini öngöremediklerini ifade ettiler. 
Elbette bu yaşadıklarımızın nedeni günümüzde 
ulaşım, iletişim, lojistik, tedarik zinciri konularındaki 
servisservis ve ürünlerin ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik 
gelişmelerle açıklanabilir. İtalya’nın lüks üretim 
merkezi Lombardiya Bölgesi’nde çalışan Çinli işçiler 
virüsü Vuhan’dan Kuzey İtalya’ya, Milano, Parma, 
Torino’da lüksü arayan turistler de önce Avrupa’ya, 
sonra Amerika’ya ve dünyanın her köşesine sadece 
günlerle ifade edilebilecek bir zaman diliminde 
taşıdıtaşıdılar. Pandeminin ölümcül etkilerini ortadan 
kaldırmak için alınan tedbirler uzaktan çalışma, 
uzaktan, eğitim, uzaktan ticari faaliyet, hatta uzaktan 
sağlık hizmetlerini zorunlu kıldı. Evlerimiz 
ofislerimize, dersliklere, restoranlara, kafelere, 
hatta hastane odalarına dönüştü. Dijitalleşen 
dünyada olabiliyorsa her şeyin sanallaşması 
kaçınıkaçınılmaz. Ancak olacaklar kronolojik bir sıra ile ve 
birbirini tamamlayacak biçimde gerçekleşecekti. 
Oysa biz hepsini neredeyse bir günde önümüzde 
bulduk ve uyum sağlamaya çalıştık. 5 milyona gitgide 
yaklaşan Covid 19 nedenli ölüm sayısı Finlandiya, 
İrlanda, Norveç, Kongo ya da Yeni Zelanda’nın 
nüfuslarına denk gelecek kadar yükseldi. Salgın ile 
mücadelemücadele eden insanlık iklim değişikliğinin 
kaçınılmaz somut sonuçlarıyla da dünyanın değişik 
coğrafyalarında yüzleşmeye başladı. 

Fütüristler Derneği
Başkanı Mesajı
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Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek İştişare 
Kurulu dışında Etik Kurulu tesis ettik. Komitelerimiz 
ve çalışma gruplarımızın ilkelerini, çalışma 
yöntemlerini, yordamlarını, yetki ve sorumluluklarını 
tanımlayan Görev Sınırları Belgeleri (Terms of 
Reference) hazırladık. Eğitilmiş fütürist sayısını 
artırabilmek için çalışmalarımızı hem zenginleştirdik 
hemhem yelpazeyi genişleterek, üniversitelerde 
verdiğimiz Gelecek Bilgisi Dersi’ni öğrenci 
üyelerimize ve k-12 öğrencilerine de vermeye 
başladık. Gen Koleji’ndeki uygulamamızı, önceki 
başkanlarımızdan Yüksek İstişare ve Etik 
Kurullarında Üye Sn. Ufuk Tarhan’ın yönderliğinde 
Milli Eğitim Bakanlığı’na tasarı olarak sunduk. 
KKurumsal üyelerimize gelecek ile ilgili ve kuruma özel 
seminerler düzenledik. Bireysel üyelerimizin kimi 
konularda daha derinlemesine bilgi sahibi olabilmesi 
için uzmanlarla dernek içi buluşmaları Future Dive adı 
altında organize etmeye başladık. Aktüel olaylar 
karşısında fütüristik görüşleri hızlıca ve özet olarak 
kamuoyu ile paylaşabilmek adına Q-Talk adıyla yeni 
birbir aksiyonu hayata geçirdik. Biri İstanbul’da büyük bir 
ilçe belediyesi, diğeri yine İstanbul’da büyük bir 
üniversite ile iki farklı proje için İstanbul Kalkınma 
Ajansı’na eğitim alanında paydaş olarak birlikte 
başvuruda bulunduk. Tüm eğitim çalışmalarını 
ortaklaşa koordine edebilmek için Fütürist Akademi 
çatısı altında topladık.
Bir çok dergide, gazetede, tv ve radyo programında 
konuşmacı olarak geleceğe ilişkin düşüncelerimizi ve 
bilgilerimizi dinleyicilere ve izleyicilere aktardık. 

Onlarca sanal ortam organizasyonunda konuşmacı ve 
panelist olduk. 1 Mart 2021 Gelecek Günü etkinliğimizi 
sanal ortamda yapmak zorunda kalışımızı avantaja 
çevirdik. Yurt dışından ve yurt içinden konuşmacı 
olarak katılan 15 fütürist eğitimden uzaya, tarımdan 
siyasete, tarihteki salgınlardan çevre kirlenmesine ve 
iklim değişikliğine bir çok konuda değerli bilgilerini 
bizlerlebizlerle paylaştı. Canlı yayına 3500’den fazla giriş 
yapıldı.Bu saydıklarımdan çok daha fazlasını 
gerçekleştirmiş olmakla beraber henüz yapmak 
isteyip yapamadıklarımız da var. Faaliyet 
Raporumuzda yaptıklarımızın tamamının somut 
verilerini ayrıntılarıyla bulacaksınız. Her yaptığımızın, 
daha sonra yapacaklarımız için ilk adımı olduğunu 
bilibiliyoruz. Ancak, bildiğimiz ve sürekli aklımızda 
tuttuğumuz bir başka şey ise yaptıklarımızın ve 
yapacaklarımızın siz, üyelerimizin desteği, katkısı, 
cesaretlendirmesi, beklentileri ile gerçekleşiyor 
olmasıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
gerek nicelik, gerekse nitelik olarak daha üst düzeye 
çıkan üyelerimizle yapacağımız çok şey var. Her 
birinizlebirinizle her zamankinden daha fazla diyalog kurmak, 
sinerji yaratmak ve fütürizmi farkındalıktan aksiyona  
geçirmek istiyoruz. Sizleri, hepimizin olumlu ortak 
geleceğinde bizimle birlikte olmanız için bekliyorum. 
Çünkü GELECEKTEN SORUMLUYUZ!

Saygılarımla

Dr. Mustafa Aykut
Yönetim Kurulu Başkanı 

2020 ve 2021 yılında hizmet veren Yönetim ve 
Denetim Kurulumuz, görevi devraldığı andan 
itibaren derneğimizi uluslararası arenada da 
bilinirliği daha artmış ve yapısal eksiklikleri 
giderilmiş bir kurum haline dönüştürme kararı 
aldı. Stratejik Planlama ve Programlar Komitesi, 
Finansal Kaynak ve Risk Yönetimi Komitesi, 
MarkaMarka Yönetimi ve Kurumsal İşbirlikleri 
Komitesi adı altında üç komite ve İletişim ve 
İnsan Kaynakları Grubu, Etkinlik 
Organizasyonları Grubu, Fütürizm Eğitim 
Programları Grubu, Bilgi Teknolojileri Uygulama 
Grubu, İçerik ve Dokümantasyon Grubu, Öğrenci 
Üyeler Yönetişim Grubu ve  Akademik Gelecek 
AraştırmaAraştırmaları Grubu adı altında yedi  çalışma 
grubu oluşturduk.

Fütüristler Derneği
Başkanı Mesajı
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Dr. Mustafa Aykut 
Dr. Şebnem Özdemir
Ali Kamil Uzun
Kamil Kazım Sarı
Birol Güven
Sevinç Boy Erşen 
DDr. Saliha Türkmenoğlu Berkan

Gürdoğan Yurtsever
Hakan Göl
Oğuz Kartöz

Prof. Dr. Zümra Atalay 
Dr. Tevfik Uyar 
Dr. Ayşegül Çoruhlu
Sadık Tavas 
Beren Akdeniz 

Meral Arslan
Hidayetullah Uygur
Halit Danagöz

Asıl Üyeler

Asıl Üyeler

Yedek Üyeler

Yedek Üyeler

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU
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Dr. Saliha Türkmenoğlu 
Berkan 

 Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Zümra Atalay  
Yönetim Kurulu 

Yedek Üyesi

Dr. Tevfik Uyar 
 Yönetim Kurulu 

Yedek Üyesi

Dr. Ayşegül Çoruhlu 
 Yönetim Kurulu 

Yedek Üyesi

Sadık Tavas 
 Yönetim Kurulu 

Yedek Üyesi

Beren Akdeniz 
 Yönetim Kurulu 

Yedek Üyesi

Dr. Mustafa Aykut 
 Fütüristler Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı

Dr. Şebnem Özdemir 
Fütüristler Derneği 

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

Ali Kamil Uzun 
Fütüristler Derneği Genel 

Sekreteri

Kamil Kazım Sarı 
 Yönetim Kurulu Üyesi 

(Sayman)

Birol Güven 
Yönetim Kurulu Üyesi

Sevinç Boy Erşen
  Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU
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Murat Şahin 
 Yüksek İstişare Kurulu 

Başkanı / Etik Kurulu Üyesi

Ufuk Tarhan 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 

/ Etik Kurulu Üyesi

Cem Tarık Yüksel  
Yüksek İstişare Kurulu 

Başkanı / Etik Kurulu Üyesi

Eray Yüksek 
 Yüksek İstişare Kurulu 

Başkanı / Etik Kurulu Üyesi

Barış Gürkaş 
 Etik Kurulu Üyesi

Gürdoğan Yurtsever  
Denetim Kurulu Üyesi

Hakan Göl 
Denetim Kurulu Üyesi

Oğuz Kartöz 
 Denetim Kurulu Üyesi

Meral Arslan 
 Denetim Kurulu

Yedek Üyesi

Hidayetullah Uygur 
 Denetim Kurulu 

Yedek Üyesi

Halit Danagöz 
 Denetim Kurulu 

Yedek Üyesi

YÜKSEK İSTİŞARE ve 
ETİK KURULU

DENETİM KURULU
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Oğuz Manas Jan Nahum Rıfat Sağlam

İrfan Sayar Uğur Yüce

Alphan Manas 
 Onursal Başkan

Yurtsan Atakan Işık Biren

Rahmi Faruk Eczacıbaşı Ufuk Emekli İbrahim Kavrakoğlu

KURUCULARIMIZ
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    • Stratejik Planlama ve Programlar Komitesi
    • Finansal Kaynak ve Risk Yönetim Komitesi
    • Marka Yönetimi ve Kurumsal İşbirlikleri Komitesi

1.) Stratejik Planlama ve Programlar Komitesi 
 Lider: Beren Akdeniz (beren.akdeniz@futurizm.org)
  Derneğin tüm proje ve programlarının, fikir aşamasından itibaren  
 tasarımı, planlanması, kurgulanması, uygulanması çalışmalarının   
 yapıldığı komitedir. 

2.) Finansal Kaynak ve Risk Yönetimi Komitesi
 Lider: Kamil Kazım Sarı (kazim.sari@futurizm.org)
 Derneğin gelirlerinin artırılması için kaynak yaratıcı projeksiyon ile  
 yapılacak tüm çalışmaların geliştirildiği komitedir.

3.) Marka 3.) Marka Yönetimi ve Kurumsal İşbirlikleri Komitesi
 Lider: Birol Güven (birol.guven@futurizm.org)
 Derneğin, dışa dönük imaj ve marka yönetimi çalışmaları, komitel  
 erce geliştirilen projelerde yararlı işbirliği modelleri geliştirme veya  
 dernek dışından gelen işbirliği önerilerinde kurumsal işbirliğinin   
 kurgulanması, uygulanması çalışmalarının yürütüldüğü komitedir.
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1.)   İletişim ve İnsan Kaynakları Grubu
  Lider: Meral Arslan (meral.arslan@futurizm.org) 
  Dernek içi tüm iletişim sisteminin kurgulandığı ve uygulandığı çalışma  
  grubudur. Üyelerin profil, yetkinlik ve motivasyonlarının birlikte   
  değerlendirildiği ve uçtan uca İnsan Kaynakları süreçlerinin tüm  
   altyapısının tasarım, koordinasyon ve yönetiminden sorumlu gruptur.

2.) 2.)  Etkinlik Organizasyonları Grubu
  Lider: Beren Akdeniz (beren.akdeniz@futurizm.org) 
  Derneğin, komitelerce oluşturulacak plan ve takvim çerçevesinde,   
  belli zaman ve dönemlerde tek başına ya da kurumsal işbirlikleri ile  
  gerçekleştireceği etkinliklerin kurgulanması ve uygulanması için bir  
  araya  gelecek olan gruptur.

3.)  Fütürizm Eğitim Programları Grubu
    Lider: Sevinç Boy Erşen (sevinc.ersen@futurizm.org)
    Mevcut Eğitim Programlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için,  
  K12 seviyesinde yeni projeksiyon ve planlama ile eğitim      
  programlarının geliştirilmesi ve uygulanması için, yetişkin eğitimi   
  seviyesinde yeni modellemeler ile Fütürizm farkındalığının etkin   
  olarak yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması için ve   
  ülkemizde Fütürizm Eğitimi kavramını yeni boyuta taşımak için çalışan  
  gruptur.

 4.)  4.)  Bilgi Teknolojileri Uygulama Grubu
  Lider: Sadık Tavas( sadik.tavas@futurizm.org)
  Derneğin her türlü ihtiyaç ve çalışmasında BT altyapısı, projelerde   
  teknoloji kullanımı, iletişim, arşiv, dijital kütüphane gibi çalışmaların  
  yapılacağı gruptur.

  12



5.)  İçerik ve Dokümantasyon Grubu
  Lider: Saliha Türkmenoğlu Berkan (saliha.turkmenoglu@futurizm.org)
    Derneğin kurumsal kimlik çalışmalarını yürütecek, bu kimliğe uygun   
  yeni içerikler oluşturacak, mevcut içerikleri revize edecek ve gelecek  
  plan ve projelerin içeriklerinin kapsamlarına dair görüşler hazırla  
  yarak, elde edilen bilgi ve birikimin uygun standartlarda ve kullanışlı   
  platformlarda sınıflandırılması (tasnif), saklanması (arşiv) ve iste  
  nildiğinde (yetkisi olanların) kolay erişimini sağlayacak gruptur.

6.)   Öğrenci Üyeler Yönetişim Grubu
    Lider: Halit Danagöz (halit.danagoz@futurizm.org)
  Dernek tüzüğüne göre tanımlı öğrenci üyelerimizin, dernek içi ve   
  dışındaki tüm aktivitelerinin, dernek kurulları ile koordineli olarak   
  kurgulanması ve yönetilmesinin gerçekleştiği gruptur.

7.)   Akademik Gelecek Araştırmaları Grubu
  Lider: Şebnem Özdemir (sebnem.ozdemir@futurizm.org)
    Akademik alanda , uluslararası ve ulusal boyutta yapılacak tüm   
  çalışmaların toplandığı gruptur.
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Fütürist Gençleri gelişen iş dünyasıyla ve sosyal yaşamın tanınmış 
şahsiyetleri (yazarlar, sanatçılar, akademisyenler vb.) tanıştırır,gençlik 
projelerine destek verir, çeşitli konferans ve organizasyonlar 
düzenleyerek gençlerin değişen ve gelişen dünyaya hazır olup geleceğe 
katkı çalışmalar yapmasını sağlar.

Öğrenci Üyelerin asıl amacı; Fütüristler Derneği bünyesindeki 
fütüristlerin deneyimlerinden en üst düzeyde yararlanmak ve 
kendilerini gelecek konusunda yetiştirmektir. Öğrenci Üyeler 
Liderleri’nde yer alan kişiler gelecek konusunda konuşabilmek, uzgörü 
yapabilmek için yetkin olmaya aday kişilerdir.

Fütüristler Derneği, kurulduğundan bu yana geleceğin gençleri daha çok 
ilgilendirdiğinin bilincindedir. Bu nedenle, kendi gelecekleri üzerinde, 
gençlerin Fütürizmin bilimsel yanından yararlanarak tasarım 
yapabilmelerine, olumlu gelecek tasarım senaryoları üretebilmelerine ve 
bunun için gerekli eğitimin sağlanmasına ön-ayak olmaktadır. Bu çerçevede 
Fütüristler Derneği’ne üye olarak gönüllü çalışmayı kabul eden gençlerin 18 
yaşından büyük ve halen bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olmaları 
şartışartı aranır. Şartları yerine getiren ve aktif çalışmaya başlayan gençlere 
aidiyet ve kimlik statüsü kazandırmak amacı ile ‘Fütüristler Derneği Öğrenci 
Üye’ tanımlaması yapılmaktadır.

Öğrenci Üyeler; çağdaşları ile ve gençleri temsil eden trendler, fikirler ve 
ad-hoc ortaya çıkan beklentiler doğrultusunda bir bilgi havuzu oluşturur ve 
paylaşır. 

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ

ÖĞRENCİ ÜYELER
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Başkanı
Halit Danagöz

 Başkan Yardımcısı
Tuğçe Kılıç

Stratejik Planlama ve 
Kurumsal İş Birlikleri Lideri 

Mustafa Burak Yıldız

Dijital Medya Lideri
Gül Erçolak

Tasarım Lideri
Serkan Ulaş

Eğitim Programları Lideri 
Aslınur Dirik

Akademik Gelecek 
Araştırmaları ve İçerik 

Lideri
Fatih Bedirhan Dilber 

İnsan ve İletişim Lideri
Beste Çavuş 

1 Ekim 2021 itibariyle;
43 kadın ve 31 erkek olmak üzere 74 Öğrenci Üye 
bulunmaktadır. Öğrenci Üyeler; tüm üyelerin 11,25’ini 
oluşturmaktadır. 

Öğrenci Üyeler’in koordinasyonunu Öğrenci Üyeler 
Yönetişim Grubu Başkanı ve Yönetişim Grubu Liderleri 
sağlar.

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ
ÖĞRENCİ ÜYELER
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KURUMSAL ÜYELERİMİZ
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    • Geleceğe yönelik fikirler, öneriler, alternatifler ve çeşitli senaryoları 
paylaşmak,
    • Geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını 
sağlamak,
    • Amacına uygun çalışmaları yapabilmek için gerekli malları edinmek, 
personeli sağlamak
    •     • Konularla ilgilenenler arasındaki bilgi alışverişini ve sosyal dayanışmayı 
sağlamak ve geliştirmek amacı ile bilimsel toplantılar, konferanslar, 
seminerler ve çeşitli geziler düzenlemek, sergiler açmak,
    • Geleceği inceleyen veya planlayan kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde 
ve dışında yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında iş birliğine 
yönelik çabalarda bulunmak,
    • Dernek amaçlarına uygun olarak süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
        • Dernekler Kanunu’na uygun olarak uluslararası kuruluşları ile ilişkiler 
sağlamak, dernek üyelerini temsil etmek,
    • Öngörülen amaçlara ulaşmak için derneğe gelir sağlamak üzere gösteri, 
yarışmalar, toplantılar ve sosyal etkinlikler ile yayıncılık çalışmaları 
düzenlemek,
        • Dernek amacına uygun etkinlikleri sürdürmek, yönetimlerini sağlamak 
üzere arazi ve arsalar alarak, bunlar üzerinde gerekli tesis ve binaları inşa 
etmek ya da ettirmek ve aynı amaçla tesis ve yapılar satın almak ya da 
kiralamak,
    • Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve 
benzeri işletmeler kurmak ve işletmek amacını gerçekleştirmek için 
taşınmaz edinmek.

 Fütüristler Derneği, öncelikle gelecekteki sosyal ve iş yaşamı ile 
sosyal ve pozitif bilimlerdeki bütün disiplinlerin ve teknolojinin 
insanlığı ne kadar etkileyeceği ve nasıl yön vereceği ile ilgili olarak 
görüşleri paylaşmak, yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak ve 
geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını 
sağlamak amacı ile kurulmuştur. Geleceği inceleyen veya planlayan 
kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde ve dışında yabancı ülkeler ve 
ululuslararası kurumlar arasında iş birliğine yönelik çabalarda 
bulunmak hedefini taşıyan derneğimiz aynı zamanda uluslararası 
bir kuruluş olan World Future Society- Dünya Fütüristler Birliği ile iş 
birliği içindedir.

Dernek etkinliklerini yürütürken aşağıdaki hususları göz önünde 
tutar:
    • Gelecekteki sosyal ve iş yaşamı ile sosyal ve pozitif bilimlerdeki 
bütün disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar etkileyeceği ve 
nasıl yön vereceği ile ilgili olarak görüşleri paylaşmak,
    • Geleceğin incelenmesi için yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak,

FÜTÜRİSTLER
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 •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.

FÜTÜRİSTLER
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Tanınmış Fütürist Gerd Leonhard’ın tanımlamasıyla ‘İnsanlığın önümüzdeki 20 
yılda değişimi, geçtiğimiz 300 yıldan daha fazla olacak’. Bizleri, bu düşünceye 
götüren ve inandıran gelişmeler elimizdeki somut istatistiki bilgilere dayanıyor.

ArkeologArkeologlar, antropologlar ve nüfus-bilimcilerin (demographer) ağırlıklı 
olduğu bilim insanları, avlayıcı-toplayıcı toplumdan yerleşik-tarım toplumuna 
geçen insanoğlununun yeryüzünde 12-15 bin yıl önceki toplam nüfusunun ancak 
4 milyon olduğunu öne sürüyorlar (Our World in Data). Dünya nüfusunun, tutulan 
kayıtlarına göre, 1 milyara ulaşması 10 bin yıldan fazla sürdü (1803). İnsan 
sayısına 1 milyar kişi daha eklemek için o tarihlerde 124 yıl beklemek gerekirken, 
şimdilerde 10 yıldan biraz daha fazla bir zaman yeterli oluyor. 7,6 milyarlık 
nüfusunüfusu olan dünyamız, 2038 yılında 9 milyar, 2056 yılında 10 milyar, 2088 yılına 
gelindiğinde ise 11 milyar insanı barındırmak ve karnını doyurmak zorunda 
kalacak.

Öte yandan, sadece önümüzdeki 4 yıl içerisinde (2025), 40 milyardan fazla 
nesne İnternete bağlı olarak bize hizmet veriyor olacak ve bu nesnelerin ürettiği 
veri bile 80 bin quintilyon byte’a (80 zettabyte[1]) erişecek (IDC). Bir başka 
deyişle; son iki yılda ürettiğimiz verinin, ondan önceki, insanlık tarihi boyunca 
ürettiğimiz veriden daha fazla olduğunu biliyoruz.

Ne var ki; hala 4 milyara yakın insan İnternete erişemiyor. Bu insanların 1,2 
milyarı okul çağındaki çocuklardan oluşuyor. 

Gezegenimizdeki her on kişiden biri yeterli gıda alamıyor (WorldHunger). 65 
milyondan fazla insan ülkelerindeki destabilizasyon ve iç savaş koşulları 
nedeniyle başka ülkelere göç etmiş. Tüm nüfusun %1’inin mal varlığı, %82’nın 
mal varlığını aşıyor (CNBC). Aşırı silahlanma sonucu, değişik coğrafyalara 
konumlandırılmış nükleer başlıklı bombaların sayısı 14,900’ü buldu 
(Telegraph). Her biri patladığında, yalnızca 24 saat içerisinde, 1.4 milyon 
insanı öldürebiliyor. Tümü ateşlendiğinde 21 milyar insanı yok edecek güçte. 
YaniYani başka silah kullanmadan, nükleer başlıklı bombalarla dünyayı üç kez 
yok edecek kadar silah istiflenmiş. Oysa bir yandan da, ekolojik katliamlar 
ve felaketler (orman yangınları, ağaç kesimleri, kimyasal atıkların su 
kaynaklarına bırakılması, karbon salınımı, yanardağların aktifleşmesi), 
iklim değişiklikleri, son yıllarda ortaya çıkma periyodu çok kısalan 
pandemik virüs salgınları insanoğlu için artan korkunç tehditlere 
dönüşüyor. Temiz su kaynaları dünyanın coğrafik ve jeolojik özelliklerinden 
dodolayı, ne yazık ki, eşit dağılmamış. Tüm su varlığımızın sadece %3’ü temiz ve 
içilebilir su. Buna karşılık 1 milyardan fazla insan temiz içme suyundan 
yoksun. Kaldı ki; içmek, temizlik, pişirmek ve sulamak için kullanılması 
gereken temiz içme suyunun %70’i sanayide üretim için tüketiliyor ve 
kirletiliyor. Bu ve benzeri eşitsizliklere eğitim eşitsizliği, cinsiyet eşitsizliği, 
terör, siber suçlar, aile içi şiddet, ırkçılık, inançlara hoşgörüsüzlük, nefret 
söylemleri ve daha pek çok olumsuzlukları ekleyebiliriz.

Bütün bu olumlu ve olumsuz, hızlı ve çarpan etkisi katlanarak çoğalan 
değişim ve dönüşüm sürecinde , 3-5 yıllık planlamalarla insanı ve insanlığı 
kurtarmanın yeterli olmadığı daha da açığa çıktı. Ancak ve ancak, tüm 
sosyo- ekonomik ve sosyo-politik süreçlerde bizler, yani dünyamızın 
gerçek sahipleri tüm insanlar, hem kendimizi, hem bizim dışımızdaki tüm 
canlı ve cansız tüm yeryüzü varlıklarını korumak, geliştirmek, ileriye 
götürmek için uzgörü, uzmanlaşma ve uzlaşmadan yararlanmak 
zorundzorundayız. 10-20-50, hatta 100 yıl sonrasını düşünerek sürdürülebilir.
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‘Olumlu Geleceği’ tasarlamak ve şekillendirmek için adımlar atmalı, 
senaryolar oluşturmalı, seçenekler ortaya çıkarmalı, bunları paylaşmalı ve 
harekete geçmeliyiz. İnsanlık geç bile kaldı.

FütüristlerFütüristler Derneği, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için 
çalışmalarını belirli 10 ilkeye bağlamıştır. Bir ‘Manifesto’ niteliğindeki bu ilkeler 
kapsayıcı, adil, koruyucu ve ilerici bakış açısıyla belirlenmiştir. Üyelerinin 
sayılan tüm ilkeleri özümsemesi ve yaşam rehberi haline getirmesi ve 
kendisinin bu ilkeler çerçevesinde yaşamını sürdürmesinin yanısıra, 
başkalarının da farkındalığı için çalışması beklenir.
[1](1 zettabyte = 270 byte = 1000 quintillion byte)

Fütüristler Derneği – 21. Fütüristler Derneği – 21. Yüzyıl Fütürizm Bildirgesi: İlkeler
1. 21. Yüzyıl Fütürizmi, 20. Yüzyılın başlarında görülen ve aynı adla anılan 
sanatsal ve sosyal akımların tümüyle dışında ve o zamanki bu akımların 
önermelerine karşı duran, yeryüzündeki insan ile birlikte canlı-cansız tüm 
varlıklara saygılı, onları korumayı amaçlayan, bunun için bilim ve teknolojiden 
yararlanan, gelecek için sürdürülebilir olumlu seçenekleri bulup-çıkarmaya 
odaklanmış multi-disipliner çalışmalar bütünüdür.
2.2. 21. Yüzyıl Fütürizmi, dünyanın tamamını bir kişi, grup ya da kuruluşun 
yönettiği ve dünyanın geleceğini belirlediği savlarına karşı, insanların kolektif 
akıl ve çabalarıyla, bilim ve teknolojinin yardımıyla, değişmez evren yasaları 
dışındaki kendi geleceklerini kendilerinin tayin edebileceklerini ve 
tasarlayabileceklerini savunur.

3. 21. Yüzyıl Fütürizmi, bilim ve teknolojiye dayalı uygarlık ne kadar ileri 
giderse gitsin; insana özgü mahremiyet, merhamet, vicdan, maneviyat, 
inanç, şefkat, hayal gücü, empati, sezgi, sevgi, mutluluk, elem, hüzün, 
coşku, arzu, özlem, ahlak, etik, onur, gurur, saygı gibi erdemli özelliklerden 
ödün vermeyi reddeder.
4.4. 21. Yüzyıl Fütürizmi, geleceğe seyirci kalıp beklemek yerine, insanlıktan 
sorumlu olma bilinciyle, olumlu gelecek tasarımı için çalışır. Bir grubun, 
zümrenin, topluluğun ya da ülkenin bireylerinin olumlu gelecek planlarının 
başkalarının geleceğine olumsuz etkilerinin olmasına izin vermez.
5.5. 21. Yüzyıl Fütürizmi, yararlı bilgi ve deneyimin paylaşıldıkça 
çoğalacağının farkındadır ve insanlığın çıkarına olan her bilgiyi ve 
deneyimi cinsiyet, ırk, dil, inanç, kültür, yaş, yaşanılan yer, statü, varsıllık- 
yoksulluk, bedensel bütünlük ya da engellilik ayırımı yapmaksızın paylaşır.
6. 21. Yüzyıl Fütürizmi, gelecek için yalnızca distopik öngörüler yapılmasına 
karşı çıkmakla birlikte, küresel risklerin farkındalığı için çaba gösterir ve 
yerinde ve zamanında kaçınmanın yöntem ve yordamlarını araştırır.
7.7. 21. Yüzyıl Fütürizmi, yakın geleceğin en çok gençlerin ve çocukların 
geleceği olduğunun bilinciyle, küçük yaşlardan başlayarak “gelecek 
bilgisi”nin öğretilmesini destekler.
8. 21. Yüzyıl Fütürizmi, geçmişteki birikim üzerine inşa edilmiş olan ortak 
tarih ve kültüre sahip çıkar. Bu değerlerin ne suretle olursa olsun, yok 
edilmemesi, bozulmadan ya da değiştirilmeden geleceğe bir miras olarak 
bırakılması için çaba gösterir.
9.9. 21. Yüzyıl Fütürizmi, insanlar başta olmak üzere yeryüzündeki 
canlı-cansız tüm varlıkların ancak ve ancak yararına olacak ve barış 
içerisinde varlıklarını sürdürecekleri politikalar, yenilikler, buluşlar, 
keşifler, araştırma-geliştirme faaliyetlerinden yanadır.
110. 21. Yüzyıl Fütürizmi, yalnızca insanlar tarafından yürütülmesi gereken 
demokratik süreçlerin (egemenlik, adalet, özgürlük, insan-havyan hakları 
vb) her ne özelliğe sahip olurlarsa olsunlar, insan dışı nesnelere (robotlar, 
makineler, platformlar, sistemler vb.) devredilmesine ya da onlar 
tarafından ele geçirilmesine engel olmak ister.

21. YÜZYIL FÜTÜRİZM 
BİLDİRGESİ

20



Amaç
 Etik Davranış Kurallarının amacı; derneğe aidiyeti olan bireylerde, etik 
değerlere ve profesyonel yaşamın standartlarına olan güveni 
güçlendirmektir.
Etik Kurallarımız, derneğimiz yönetim organlarının çalışma prensipleri ile 
üye ve paydaş ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.

KKapsam
 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve İstişare Kurulu üyeleri de dahil olmak 
üzere Fütüristler Derneği’nin tüm yöneticileri ve üyelerinin Etik Davranış 
Kurallarını biliyor olması ve yapacakları tüm faaliyetlerde uyması beklenir.

İlkeler
  Fütüristler Derneği’nin her türlü eylem veya faaliyetlerinde, Etik 
Davranış Kurallarında sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tabi olunan tüm 
hukuki ve etik standartlara, şeffaflık, dürüstlük, evrensel saygınlık, hesap 
verilebilirlik ilkelerine, adil davranış prensibine ve sorumluluk bilincine 
uyumlu hareket edilecektir.

Üyeler:

  1. Hiçbir yer, zaman ve koşulda diğer Üyelerin ve Derneğin 
çıkarlarına zarar verecek şekilde davranmaz.
  2. Görevlerini yerine getirirken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
başta olmak üzere, tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uygun 
davranmakla yükümlüdürler. Yönetim Kurulu’nun onayı olmadan, 
kendilerine ait kişisel görüş, düşünce, fikir ve çalışmalarını Fütüristler 
Derneği adıyla (ya da adına) herhangi bir mecrada açıklayamaz, bir 
etkinliğe katılamaz, bir etkinlik düzenleyemezler. Dürüst, saygılı, 
gügüvenilir, açık olmalı ve nefret söylemlerinden uzak durmalıdırlar. 
Aykırı davranışlarda sorumluluk tümüyle açıklamayı yapanın olur.
    3. Üye oldukları andan itibaren, birlikteliklerine ve/ya da diğer 
üyelerin zararına kişisel üstünlük sağlamak için çıkar çatışmalarından 
ve faaliyetlerden uzak durarak, kurallara uyarak ve her türlü 
mahremiyete saygılı bir şekilde Fütüristler Derneği için hizmet 
vermeyi kabul etmişlerdir.

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ ETİK DAVRANIŞ 
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 4. Fütüristler Derneği ile ilgili olan ya da ilgilendiren herhangi bir etik 
dışı ya da yasa dışı olarak tanımlanabilecek potansiyel karar ya da eylem 
varsa ve bundan haberdar iseler; zaman yitirmeden kararın ya da 
eylemin olası sonuçları hakkında yazılı ya da sözlü olarak Fütüristler 
Derneği Yönetim Kurulu’nu bilgilendireceklerdir.
        5. Fütüristler Derneği’nin üyesi olsun ya da olmasın tüm insanlara ve 
diğer canlılara tarafsız ve adil olarak hizmet ederler. Dernek adına hiçbir 
üyeye özel bir yarar sağlayamazlar. Dil, din, ırk, cinsiyet, yaşadığı 
coğrafya, yaşı, eğitim düzeyi, engelli oluşu/olmayışı, sağlık durumu ve 
benzeri konularda dışlayıcı, ayrıştırıcı ya da küçültücü tutum ve 
davranışlarda bulunamazlar. Şiddetin her türlüsüne karşıdırlar. 
        Birleşmiş Milletler’in 1948’de yayınladığı İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesini benimsemiş sayılırlar. Hayvan haklarına azami özeni 
gösterirler. Genelinde doğayı, özelinde içinde yaşadığı ekolojik çevreyi 
korumakla yükümlüdürler ve kapsayıcıdırlar.
  6. Fütüristler Derneği Üyesi olarak yetkinliklerini ilerletmek için 
öğrenmeye, gelişime açık olurlar, çaba gösterirler ve toplumumuz için, 
insanlık için, gezegenimiz için olumlu gelecek tasarlamak üzere karşılık 
beklemeden üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirirler. 

Toplumu korkutan, pasifleştiren, yıldıran, karamsar, olumsuz, çözümsüz 
ve sürekli yok olmayı gündemde tutan senaryolara karşı çözüm üretme, 
seçenek sunma, çaba gösterme faaliyetlerine destek verirler.
  7. Fütüristler Derneği’nin gelişimini sürdürebilmesi için yeni fikirler ve 
kreatif çalışmalar ile toplumsal değer oluşturma çabası harcarlar. Bu 
çalışmaları da içerecek biçimde telif haklarına, patentlere, ticari sırlara, 
lisans anlaşmalarına ve üretenlerin eserlerini korumaya yönelik gerekli 
saygı ve özeni eksiksiz gösterirler.
  8. Fütüristler Derneği’nin önerilerine ya da politikalarına kısmen de 
olsa katılmadıklarında Derneğe saygılı olacak biçimde, süreçleri 
profesyonelce yorumlama, yanıtlama ve alternatif öneriler getirme 
hakkına sahiptirler.
  9. Fütüristler Derneği’nin sürdürdüğü fütürizm için farkındalık 
oluşturma, öğretme, yaygınlaştırma, yararlandırma çabalarına destek ve 
katkı verirler. Etkinliklerine iştirak eder, başkalarının da iştirak etmesine 
gayret ederler.
 10. Üyeliğe kabul edildiklerinde, baştan Fütüristler Derneği’nin 
politikaları ve eylemlerini özümsemiş ve benimsemiş kabul edilirler. 
Aykırı söylem ve eylemlerden kaçınma sorumluluğu taşırlar.
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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.

FütüristlerFütüristler Derneği’nin temel amacı geniş kitlelerle gelecekçiliğin 
(fütürizm) kurum ve toplumlara ilişkin; olası, olanaklı ve tercih 
edilen gelecek senaryolarını ve bunları gerçekleştirmek için 
atılması gereken adımları inceleyen ilkeli ve bütünsel çalışmalar 
zinciri olduğunu anlatabilmektir.

2005 yılında, sosyal yaşamın ve iş yaşamının gelecekte 
nasıl şekilleneceğine dair uzgörülerde bulunmak üzere 
multidisipliner çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. 
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Fütüristler derneği, geleceğin şekillendirilmesinde 
öncü ve yapıcı bir oluşum olarak baş harfleri F ve D 
bir arada geleceğe doğru ilerlemeyi temsil eden ok 
işaretini oluştururlar.

““Gelecekten Sorumluyuz” sloganı ile yola çıkan 
dernek merkezde konumlandırılan gelecek 
sembolünü oluşumunu sağlamakla birlikte korur ve 
yönlendirir.
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ÜYE

264

4082
0.30%

31
4.71%

43
6.53%

4
0.61%

FÜTÜRİSTLER
DERNEĞİ ÜYELERİMİZ
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Fütüristler Derneği 15.01.2021 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi ile 
işbirliği protokolü imzalamıştır. İşbirliğinin amacı Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Gelecek Araştırmaları - Stratejileri Geliştirme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile Fütüristler Derneği’ nin sahip oldukları vizyon ve 
misyonlardaki benzerliklerden yararlanılarak ve bir sinerji oluşturarak ortak 
çalışmalar yapılmasıdır.

FütüristlerFütüristler Derneği 19.12.2021 tarihinde Türk Alman Üniversitesi ile işbirliği 
protokolü imzalamıştır. İşbirliğinin amacı Türk Alman Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fütüristler Derneği’ nin sahip 
oldukları vizyon ve misyonlardaki benzerliklerden yararlanılarak ve bir sinerji 
oluşturarak ortak çalışmalar yapılmasıdır.

FütüristlerFütüristler Derneği 01.11.2019 tarihinde Türkiye Kalite Derneği ile işbirliği 
protokolü imzalamıştır. İşbirliğinin amacı Türkiye Kalite Derneği ile Fütüristler 
Derneği’ nin sahip oldukları vizyon ve misyonlardaki benzerliklerden 
yararlanılarak ve bir sinerji oluşturarak ortak çalışmalar yapılmasıdır.

AKADEMİK PAYDAŞLAR 
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Millennium Project’in Yıllık Toplantısı online yapıldı. Davet edildiğimiz 
toplantıya katıldık ve yaptığımız faaliyetleri diğer 61 ülkenin temsilcilerine 
anlattık.

Houston Üniversitesi Fütürizm Bölümü kurucusu Emekli Profesör Peter 
Bishop’un kurduğu Teach The Future Organizasyonu tarafında Gen Koleji'ndeki 
öğretmenlere eğitim verildi. Eğitim alan 4 öğretmen 5. ve 9. Sınıflara bir 
sömestr Gelecek Bilgisi Dersi verdi.

İşbirliğiİşbirliği içerisinde olduğumuz Singularity University Öğretim Üyesi Jose 
Cordeiro  1  Mart  Gelecek  Günü’ne katılarak konuşmacı oldu.

ULUSLARARASI
İŞBİRLİKLERİMİZ
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Her sene belirli bir konu üzerinden geleceğin her yönüyle ele 
alınmasını temel alan Gelecek Günü etkinliği, geleceğe 
odaklanmayı ve daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu 
düşünmeyi amaçlar. Ayrıca gelecekten hepimizin sorumlu 
olduğunu dikkat çeken örneklerle ortaya koyar.

GelecekGelecek Günü 2013 yılından bu yana 1 Mart’ta dünyanın farklı 
noktalarında gelecek konuşulan paneller, partiler ve sergilerle 
kutlanıyor. Türkiye’de ise 2012 yılında Dünya Fütüristler Birliği 
Başkanı Timothy Mack’in de katıldığı ilk Gelecek Günü 
organizasyonu ile kutlanmaya başlandı. Fütüristler Derneği 
dünyada 2013 yılından itibaren düzenli Gelecek Günü kutlayan 
ilk fütürist organizasyondur.

1 MART GELECEK
GÜNÜ NEDİR?
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BuBu temayı şekillendiren alt başlıklar ise “İnsan Kalmak”, 
“Öğrenmeyi Makinelere mi Bırakalım?”, “Organik Müşteri 
Deneyimleri”, “Çalışanların Fabrika Ayarları”, “Ekoloji”, “Etik ve 
Felsefe” oldu. Kötü bir geleceğin kaçınılmaz olduğu iddiasına 
karşı pek çok olumlu gelecek senaryosunun olduğu ve bunu 
inşa etmenin zor olmadığını bilen fütüristler, bu konudaki 
düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. 

11 Mart 2020 tarihinde İstanbul’da, Haliç Üniversitesi Sütlüce 
Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte yine 
her şey insana ilişkin oldu. Teknolojik, Sosyolojik, Politik, 
Bilimsel ve Sanatsal açılardan 2040 yılındaki geleceğimizin 
nasıl şekilleneceği ve bu yolculukta biz insanların olumlu bir 
geleceğe ulaşmasının nasıl mümkün olacağı konusunu, uzman 
konuşmacılarla tartışıldı.

2019’da “2040 yılında Mutlu 
İnsan Olabilmek” konusunu 
değerlendiren Gelecek 
Günü’nün 2020 konusu; 
“2040’ da Organik Olmak”. 

1 MART 2020’de
NELER YAPTIK?
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20202020 yılında başlayan ve hala sürmekte olan COVID-19 salgını 
geleceği ivmelendirdi. Fütüristlerin 10 yıl içeresinde belirli bir 
kronolojik takvime bağlı olarak gerçekleşecek dediği pek çok 
olgu bir yıllık bir zaman diliminde zorunlu olarak karşımıza çıktı. 
İş yapış şeklimizden eğitime, sağlık hizmetlerinden 
sosyalleşmeye, bilimsel araştırmalardan politik söylemlere 
hemen her şey günün koşullarına göre güncellendi, yenilendi, 
yerleşti. Artık yerleşti. Artık bu değişimin kalıcı olacağının farkındayız.

Dönüşümün bilgiye dayanan, uzağı görebilen, zamanında 
harekete geçirilen uyum planlamalarıyla olması gerekir. İşte bu 
noktada fütüristlere her zamankinden daha çok gereksinim 
olduğu açıktır. Biz de, mottomuzda ifade edildiği gibi ‘Gelecekten 
Sorumluyuz’ diyerek bu yılın 1 Mart Gelecek Günü Temasını 
‘Gelecek 2.0: Pandemi Sonrası Yeni Gelecek’ olarak belirledik.

2013 yılında tanınmış fütürist Ray 
Kurzweil’in önerisiyle başlayan, 1 
Mart Gelecek Günü’nün 9.sunu 
dünyayla birlikte kutladık. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve 
dünyada gelecek konusunda 
kanaat oluşturabilen insanları 
birbir araya topladık. Onların ge-
leceğe bakış açılarını, bilgilerini, 
deneyimlerini kısaca, uzgörüler-
ini kendilerinin ağzından dinle-
dik.

1 MART 2021’de
NELER YAPTIK?
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Fütüristler Derneği tarafından her ay farklı 
konuların farklı konuşmacı tarafından 
derinlemesine ele alındığı ve etkinlik 
sonunda soru cevap yapıldığı etkinliklerdir.

FUTURE TALKS
NEDİR ?

Future Talks 9: Fütüristler Derneği Kurucusu 
& Onursal Başkanı Alphan Manas - COVİD-19 
Sürecinde Uzgörünün Önemi

Future Talks 10: Altınbaş Üniversitesi Öğretim 
Üyesi, Ekonomist Prof. Dr Emre Alkin - 
COVİD-19 Sonrası 10 Yılda Ekonomi ve İş 
Dünyasının Geleceği

FutuFuture Talks 11: Fütüristler Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi, Mindfulness Institute Türkiye 
Kurucusu, MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Zümra Atalay - Yeni Anormal’de 
Bilinçli Farkındalığımıız Nasıl Koruyacağız?
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FUTURE TALKS
NEDİR ?

Future Talks 12: Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi, 
Avrupa Tümleşik Nanoteknoloji Yenileşim Platformu 
(Nanofutures) Üyesi Dr. Volkan Özgüz - İnsan Beyni ile 
Makinelerin Bütünleşmesi

FutuFuture Talks 14: Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı, 
TÜSİAD Eski AB Temsilcisi, Uluslararası Koordinatörü ve 
Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası - Dünyanın 
Jeopolitik Geleceği
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2019 yılında yeni etkinlik serimiz olan Future 2 Go’ya başladık. 
Yeni nesil şirketlerin gelecekçi üst düzey yöneticilerini, 
sahiplerini ofislerde, fabrikalarda ziyaret ediyoruz. Belirli bir 
konumuz olmadan sadece soru cevap havasında geçen 
konunun konuyu açtığı bir etkinlik türüdür.

Fütüristler Derneği tarafından belli aralıklarla Microsoft 
sponsorluğunda düzenlenen Futurist Shuffle ile 3 farklı konu 3 
farklı konuşmacı tarafından ele alınır.
Etkinlikte Fütüristler Derneği Yönetim / Denetim / İstişare 
Kurul’undan bir konuşmacı, kurumsal hayatta yönetici ve üstü 
pozisyonda görev yapan bir kişi ve genç girişimci bir konuşmacı 
farklı konuları 20’şer dakika ele alır. 

Future 2 Go 1: Yemeksepeti 
CEO Nevzat Aydın 

FUTURE 2 GO NEDİR?FUTURIST SHUFFLE NEDİR?
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Fütüristler Derneği olarak 2021 yılına yeni etkinlik konseptimize 
başladık. Sadece Fütüristler Derneği üyeleri için düzenlenen 
"Future Dive" konseptimiz ile her yerde, kolaylıkla 
ulaşamayacağınız özel konuları, konuların uzmanlarından 
dinleme fırsatı elde edilebilecek.

En güncel gelişmeleri; sıcağı sıcağına Q-Talks’ta uzmanlarından 
dinleyeceğiz. 2021 itibariyle hayatımız çok hızlı ve anlık olarak 
değişmeye başladı. Bu değişimleri yaşandığı gibi en uzman 
kişilerden ilk olarak dinleyeceğiz. 

Q Talks 1: 13 Ocak 2021 Çarşamba Fütüristler 
Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Özdemir 
-  Whatsapp’e Dair Karanlıkta Kalanlar

Future Dive 1: Fütüristler Derneği Başkanı Dr. 
Mustafa Aykut – Haberleşmenin Paradigmasını 
Değiştirecek Teknoloji LEO UYDULARI

FUTURE DIVE NEDİR?Q- TALKS NEDİR?
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Geleceği Uzgörme ve Olumlu Gelecek Tasarlama Becerisi kazandırmayı 
hedefleyen Gelecek Bilgisi 101, 25 Aralık 2020'de Öğrenci Üyelerimiz için 
başladı.

Fütürist Akademi kapsamında 14 hafta boyunca, 7 farklı eğitmen ile 
gerçekleşen Gelecek Bilgisi 101 eğitim programı; canlı dersler, grup 
çalışmaları, fütürizm araştırmaları ve gelecek atölyelerinden oluştu.

EğitimleEğitimlere katılan öğrenci üyelerimiz, programı başarıyla tamamladıklarında 
''Fütüristler Derneği Gelecek Bilgisi Sertifikası'' almaya hak kazandılar.

Fütürist Akademi, Fütüristler Derneği 
bünyesinde yer alan Fütürizm Eğitim 
Programları Grubu tarafından Eylül 
2020’de kurulmuştur. Fütürizm Eğitim 
Programları Grubu, dünyada gerçekleşen 
Fütürizm eğitim programlarını araştırır, 
eğitim sağlayıcı uluslararası kurum veya 
kurukuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirir, 
eğitim sunulacak birey ve kurumları 
belirleyerek, ilgili kitleye uygun eğitim 
programlarını planlar; ve mevcutta 
sunulan Fütürizm eğitim programlarını ve 
faaliyetlerini sürdürür, geliştirir, 
çeşitlendirir. 

Fütürist Akademi kapsamında gerçekleşen tüm eğitim programları 
ve faaliyetler; birey, kurum ve toplumların, Fütürizm kavram ve 
yaklaşımı ile ilgili farkındalık yaşamasını, etkin şekilde bilgilenerek 
‘’olumlu bir gelecek tasarlama’’ davranışı sergilemesini hedefler.

·       Gelecek Bilgisi Temelleri                              Dr. Mustafa Aykut
·       Gelecekte Endüstri ve Ekonomi              Murat Şahin
·       Gelecekte Bilim ve Teknoloji                      Eray Yüksek
·       Gelecekte Yaşam                                                 Doç. Gökçe Bulgan
·       Gelecekte Sağlık                                                  Dr.Cenk Tezcan
·       Küresel Tehditler                                                Kamil Kazım Sarı
·       Düşünsel ·       Düşünsel Kavramlar                                       Ali Kamil Uzun

GELECEK BİLGİSİ 101 (GB101)FÜTÜRİST AKADEMİ NEDİR?`
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Fütüristler Derneği olarak üniversiteler ile işbirliği yaparak kredili dersler 
oluşturduk. 2019 - 2020 - 2021 yıllarında Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde dersler verdik.

GELECEK BİLGİSİ
DERSLERİ
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Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Güven’in TV 360’ta hazırlayıp 
sunduğu “Birol Güven ile Gelecek Geliyor” Programı’na Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Denetim Kurulu Üyelerimiz, İstişare ve Etik Kurulu Üyelerimiz ve 
Öğrenci Üyeler Yönetişim Grubu Liderlerimiz katıldı. 

BİROL GÜVEN İLE 
GELECEK GELİYOR
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Koronavirüs salgınıyla birlikte evde 
geçirilen zamanın artması, bireylerin 
sosyal medyayı daha aktif 
kullanmalarına yol açtı. Sanal 
mecralarda geçirilen zamanın artışı, bu 
mecralar üzerinden düzenlenen etkinlik 
sayılarının da çoğalmasıyla sonuçlandı. 
TümTüm bu gelişmeler ile ortaya Tamer 
Karadağlı, Zeyno Güvenç, Ufuk Tarhan, 
Murat Şahin gibi oyuncuların ve 
fütüristlerin de katılımıyla sosyal 
medyada #futuristchallenge etiketiyle 
(hashtag) bir akım başlattık.

 Akıma katılanlar, en sevdiği fütürist kitabı 
paylaşarak bir başka isme meydan okudu. 
Fütüristler Derneği olarak “Olumlu Geleceğe” 
hazırlanmak adına okunması gereken ‘10 Türk’ ve 
‘10 yabancı’ fütürizm kitabını üyelerimize bir 
anket ile sorup derleyerek bir liste yayınladık

EN İYİ 10 TÜRK VE YABANCI
FÜTÜRİZM KİTABI
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Fütüristler Derneği olarak her ay düzenlediğimiz, konuşmacı 
olarak katıldığımız ve televizyonda-dergide-gazetede yer 
aldığımız etkinlik-organizasyonları, aldığımız ödülleri aylık 
olarak tüm üyelerimiz olarak paylaşmayı amaçlayarak Fütürist 
Bülten’i hayata geçirdik. Her ayın son cumartesi günü 
üyelerimiz ile paylaştık.

YAYINLARIMIZ/ AYLIK BÜLTEN
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ETKİNLİK TAKVİMİ
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ETKİNLİK TAKVİMİ
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ETKİNLİK TAKVİMİ
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2020 YILI GELİR 
GİDER TABLOSU

2021 YILI EYLÜL SONU 
GELİR GİDER TABLOSU
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Fütüristler Derneği Tüzüğü’nün 23. Maddesi gereğince derneğin 2020 yılı faaliyetlerine 
ilişkin mali işlemler, yasal defter kayıtları ve bilgi sistemlerine yönelik denetim çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tespit edilen hususlar, bulgular, bu bulguların 
oluşturabileceği riskler ve önerilere aşağıda yer verilmiştir.
1) Derneğin 08.02.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına ilişkin bildirimin 
10.02.2020 tarihinde DERBİS sistemi üzerinden mülki idare amirliğine bildirildiği 
görülmüştür.
2)2) 2019 yılına ilişkin Dernek beyannamesinin 17.04.2020 tarihinde DERBİS sistemi 
üzerinden mülki idare amirliğine bildirildiği görülmüştür.
3) Derneğin 02.06.2020/06 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararı ile adres değişikliği yaptığı, 
yeni adresin Murat Reis Mah. Hacı Murat Sok. No: 11/1 Üsküdar/İstanbul olduğu, dernek 
adres değişikliğinin 30.06.2020 tarihinde DERBİS sistemi üzerinden mülki idare amirliğine 
bildirildiği görülmüştür.
BununBununla birlikte 01.07.2020 tarihinde imzalanan Kira Sözleşmesinde dernek kaşesi 
üzerinde yalnızca Sayman Kamil Kazım Sarı’nın imzasının bulunduğu, Derneğin 
09.03.2020 tarihli imza sirküleri incelendiğinde kendisinin imza yetkisinin daha çok 
bankacılık işlemlerine yönelik olduğu, bu nedenle söz konusu kira sözleşmesinde Dernek 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aykut’un imzasının bulunmasının gerekli olduğu 
görülmüştür. Bahse konu eksikliğin giderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
4)4) Dernekler Yönetmeliği'nin 32. maddesine göre Yönetim Kurulu Karar Defteri'nin 
tutulması, yönetim kurulu kararlarının tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılması ve 
kararların altının toplantıya katılan üyelerce imzalanması gerekmektedir. Ayrıca Dernek 
tüzüğünün 21. maddesinde Yönetim Kurulu toplantılarının en az 4 üyenin katılımı ile 
açılması ve Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alınması gerektiği 
belirtilmektedir.
20202020 yılında alınan kararların karar defterine işlenmesine ilişkin olarak yapılan 
incelemede 03 Mart 2020 tarihi ve sonrasında yapılan 3 toplantıya ilişkin kararlarda 
yalnızca 1 imza bulunduğu, 01.09.2020 ve 06.10.2020 tarihlerinde yapılan toplantıya ilişkin 
kararlarda ise henüz imza bulunmadığı görülmüştür. 

Dernekler Kanunu’nun 32. maddesine göre defter ve kayıtların usulüne uygun 
tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu 
kişilere idari para cezası söz konusudur. Bahse konu aksaklığın oluşmasında 
Covid 19 pandemisinin etkili olduğu değerlendirilmekle birlikte ilgili mevzuata 
uyum sağlanması yönünde Yönetim Kurulu tarafından önlem alınmasının gerekli 
olduğu düşünülmektedir.
5)5) Dernekler Yönetmeliği’nin 32. maddesine göre tutulması zorunlu olan 
defterlerden olan Evrak Kayıt Defteri’ne gelen ve giden evrakların tarih ve sıra 
numarası ile kaydedilmesi, gelen evrakların asılları ve giden evrakların 
kopyalarının dosyalanması, elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakların 
çıktıları alınmak suretiyle saklanması gerekmektedir.
EvrakEvrak Kayıt Defteri’nde 2018 yılından günümüze kadar yalnızca 4 adet kayıt 
bulunduğu, bunların derneğin son genel kurulunda alınan karar gereğince 
kapatılmalarına karar verilen Ankara ve Adana şubelerinin fesihlerine ilişkin 
Ankara ve Adana Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü ile bu derneklerin yöneticilerine 
gönderilen 4 adet yazıya ilişkin olduğu görülmüştür. Fakat bu kayıtların Evrak 
Kayıt Defteri’ne kurşun kalem ile yazıldığı tespit edilmiştir. Dernekler 
Yönetmeliği’nin 33. Maddesine göre defterlere kayıtların mürekkepli kalemle 
yapıyapılması gerekmektedir. Ayrıca gönderilen bu yazıların birer örneklerinin diğer 
evraklar ile birlikte bulunduğu ve ayrıca dosyalanmadığı görülmüştür. Deftere 
kayıtların kurşun kalem ile yapılması bu kayıtların mevzuata aykırı bir şekilde 
silinmesine ve değiştirilmesine, gelen evrakların asılları ile giden evrakların 
kopyalarının dosyalanmaması ise bu evrakların kaybolmasına ve araştırmalarda 
tespit edilememesine neden olabilir.
Bu nedenle derneğe gelen/giden evrakların Evrak Kayıt Defteri’ne eksiksiz 
işlenmesi, kayıtların mürekkepli veya tükenmez kalem kullanılarak yazılması, 
ayrıca gelen evrakların asıllarının giden evrakların ise kopyalarının bir klasörde 
düzenli olarak dosyalanması ve muhafaza edilmesinin gerekli olduğu 
değerlendirilmektedir. 2018 yılı denetim çalışmasında tespit edilen, 2019 yılı 
raporunda tekrar yer verilen bu hususun henüz giderilmediği görülmüştür. Bu 
konuda aksiyon alınmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ
DENETİM RAPORU
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6) Dernekler Yönetmeliği’nin 32. maddesine göre tutulması zorunlu defterlerden olan 
Üye Kayıt Defteri’ne derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgilerinin, derneğe giriş ve 
çıkış tarihlerinin işlenmesi gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 
“Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu 
Defterin Şekli Hakkında 2006/1 no’lu Tebliğ”in 5. Maddesine göre “Yazılı olarak yapılan 
üyelik başvurusu üzerine, dernek yönetim kurulunca başvurusu kabul edilen gerçek 
kişi üyenin; adı soyadı, T.C. kimlik numarası, tabiiyeti, anne adı, cinsiyeti, üyeliğe giriş ve 
üyüyelikten çıkış tarihlerinin deftere yazılması zorunludur. Ayrıca, mesleği, yerleşim yeri 
ve e-mail adresi de deftere yazılabilir. Üyeler arasında yabancı kişilerin bulunması 
halinde T.C. kimlik numarası satırına, varsa kişinin tabiiyetinde bulunduğu ülkenin 
vatandaşlık numarası ve benzeri bilgiler yazılır.”
2020 yılında 07.01.2020, 27.01.2020, 03.03.2020, 01.09.2020, 06.10.2020 tarihinde yapılan 
Yönetim Kurulu toplantılarda toplam 99 bireysel ve 2 kurumsal üye kabulü yapıldığı, 
fakat bunların Üye Kayıt Defteri’ne henüz işlenmediği, ayrıca 2018 ve 2019 yılı 
faaliyetlerine yönelik yapılan denetimlerinde tespit edilen ve raporlanan; bazı üyelerin 
kimlik bilgilerinin deftere eksik yazılması, üye olanlar için giriş ve üyelikten çıkanlar için 
çıkış tarihlerinin genellikle yazılmamasına yönelik hususlarının devam ettiği 
görülmüştür. Bahse konu aksaklıkların giderilmesi ve üyelikler ile bilgilerin ilgili 
deftedeftere düzenli işlenmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından aksiyon alınmasının 
gerekli olduğu değerlendirilmektedir.
7) 23 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Derneğin 611’i bireysel 2’si kurumsal üye olmak üzere 
Dernekler Bilgi Sistemi’ne (DERBİS) sistemine kayıtlı üye sayısının 613 olduğu, 2 
kurumsal üyenin 2020 yılında üye olduğu görülmüştür.
Dernekler Yönetmeliği'nin 83. maddesi gereğince dernek üyeliğine kabul edilme veya 
üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi 
durumlarında,işlem tarihini izleyen 30 gün içinde DERBİS’e giriş yapılması 
gerekmektedir.  

Yapılan görüşmelerde bazı üyelik girişlerinin belirtilen süre içinde 
tamamlanamadığı öğrenilmiştir. Yönetmelikte yer alan bahse konu hususa önem 
verilmesi ve yeni üyelerin zamanında ilgili sisteme girişleri için önlem alınmasının 
yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
8)8) Dernekler Yönetmeliği’nin 38. maddesinde gelir ve gider belgeleri 
düzenlenmiştir. Buna göre Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek 
gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen 
dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri 
ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gider pusulası gibi 
harcama belgeleri ile yapılır. Dernek gelir ve giderlerine yönelik hesap ve belgeler 
üzerinde yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
·· Dernek gelir ve giderlerinin genellikle Derneğin T. Garanti Bankası Gayrettepe 
Şubesi'nde bulunan 236-6297301 no'lu TL hesabı üzerinden yapıldığı, ilgili hesaba 
ilişkin ekstre incelendiğinde hesabın 23.10.2020 bakiyesinin 9.025,14 TL olduğu 
görülmüştür.
· Hesapta gerçekleşen dernek gelir kayıtları incelendiğinde üyelik giriş ve aidat 
ücreti gelirlerinin olduğu görülmüştür.
·· Dernek giderlerinde ise dernek iş ve işlemleri danışmanlık bedeli, SMMM 
ödemesi, telefon abonelik ödemesi, domain ödemesi, noter gibi az sayıda muhtelif 
harcamalar söz konusudur.
· Fütürizm Okulu marka tescili için Destek Patent A.Ş. firmasına 21.04.2020 
tarihinde 1.640 TL EFT yapıldığı görülmüş olup bu konuda bir Yönetim Kurulu kararı 
görülememiştir. Belirtilen konuda Yönetim Kurulu tarafından karar alınmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir..
·· Derneğin 1 Mart etkinliğinin girişinde 240 TL tutarında toplam nakit etkinliğe giriş 
tahsilatı yapıldığı, bu tahsilattan dernek kaşe fiş ve yurtiçi kargo iyzico evrak fatura 
şeklinde 45,85 TL tutarında ödeme yapıldığı öğrenilmiştir. Oluşan bakiye 194,15 
TL’nin saymanlık bünyesinde nakit olarak saklandığı ifade edilmiştir. Genelde nakit 
hareketin tercih edilmediği ve Banka hesabının kullanıldığı, fakat bahse konu 
hususun 1 Mart etkinliği nedeniyle oluştuğu anlaşılmıştır
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Dernekler Yönetmeliği’nin 47. maddesinde “Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili 
olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim 
ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 5.000 Türk Lirasını 
geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü 
içinde derneğin banka hesabına yatırırlar. Dernek kasasında bulundurulabilecek para 
miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.” hükümleri 
bulunmaktadır. İlgili düzenleme kapsamında Dernek kasasında bulundurulabilecek 
parapara miktarına yönelik Yönetim Kurulu tarafından karar alınması ya da böyle bir karara 
gerek duyulmuyorsa bahse konu tutarın Derneğin Banka hesabına yatırılmasının uygun 
olacağı değerlendirilmektedir.
9) Dernekler Yönetmeliği’nin 32. maddesinde tutulması zorunlu defterlerden olan 
İşletme Hesabı Defteri’ne dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderlerin açık ve 
düzenli olarak işlenmesi hususuna yer verilmiştir. Yönetmeliğin 34. maddesine göre de 
gelir ve gider kayıtlarının 10 günden fazla geciktirilmeden bu deftere işlenmesi 
gerekmektedir.
DerneğinDerneğin muhasebe kayıtlarını tutan muhasebe ve mali müşavirlik ofisi yetkilileri ile 
yapılan görüşmede 2020 yılında yapılan gelir ve giderlere ilişkin belgelerin henüz 
kendilerine gönderilmediği, bu nedenle İşletme Hesabı Defteri’ne işlenemediği 
öğrenilmiştir. Bahse konu aksaklığın oluşmasında pandemi koşullarının etkili 
olabileceği değerlendirilmekle birlikte İşletme Hesabı Defteri’ne gelir ve gider 
kayıtlarının mevzuatta öngörülen süre içinde ve eksiksiz bir şekilde işlenmesine 
yönelik Yönetim Kurulu tarafından önlem alınmasının gerekli olduğu 
değerlendirideğerlendirilmektedir.
10) DERBİS, web sitesi domain, hosting, sosyal medya hesapları gibi dernek yetkilileri 
tarafından kullanılan şifrelerin sahipliği ve yönetimi olası risklerin önlenmesi için önem 
taşımaktadır. Bu kapsamda şifrelerin belirlenmesi, saklanması, sorumlu değişiminde 
şifrelerin yeni sorumlulara devri gibi hususları içeren şifre matrisi/kural dokümanları 
oluşturulmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Konuya ilişkin olarak tüm şifre ve kullanıcı üst yetkilerinin Dernek Başkanı üzerine 
taşındığı ve kendisinin de şifreleri belirlediği, fakat bu konuda bir doküman 
bulunmadığı ifade edilmiştir. DERBİS gibi şifrelerin birden fazla kişide olduğu 
dikkate alındığında Yönetim Kurulu tarafından bu konuda önlem almasının, 
şifrelerin belirlenecek periyotlarla değiştirilmesinin, şifrelerin yalnızca yetkili 
kişiler tarafından kullanılmasının sağlanmasının, bu konuda şifre matrisi/kural 
dokümanları oluşturmasının ve uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 
AyrıcaAyrıca şifre yönetimi politikasına paralel olarak penetrasyon testi dahil olmak 
üzere siber güvenlik bakış açısı ile bir uzmandan destek alınmasının 
değerlendirilmesi önerilmektedir.
11) Derneğin resmi internet sitesi olan futurizm.org domaininin süresinin 
15.06.2021 tarihinde sona ereceği görülmektedir. Domain ve hosting hizmetinin 
hangi firmadan alındığı, bunların yenilenmesi konusundaki takip sorumluluğunun 
kimde olduğu, sorumlu belirlenip belirlenmediği, şifre ve yetkilerin kimde olduğu, 
şifre devir sürecinin nasıl işlediği, sorumlu değiştikten sonra bu konuda şifrelerin 
değiştirilip değiştirilmediği sorgulanmıştır.
YYapılan araştırma ve görüşmelerde domain yenileme ve hosting hizmetinin 
Turhost firmasından alındığı, bahse konu hizmetin Dernek için kritik olması 
nedeniyle şifrelerin Dernek Başkanı’nda olduğu ve kendisinin onayı ile sorumlu 
Yönetim Kurulu üyesi tarafından işlemlerin yapıldığı ifade edilmiştir. Domain 
yenileme takibi, şifrelerin güvenliği ve değiştirilmesi konusuna önem verilmesi 
gerektiği ve bu konudaki sorumlulukların belirlenerek dokümante edilmesinin 
yararlı olacağı düşünülmektedir.
12)12) Derneğe ilişkin elektronik posta adreslerinin listesi talep edilmiş olup 56 adet 
e-posta adresi bulunduğu görülmüştür. Bunların içerisinde info@futurizm.org, 
bilgilendirme@futurizm.org gibi dernek adına açılan e-posta adresleri olduğu gibi 
bunların yanı sıra kurullarda görev yapan kişilere yönelik e-posta adresleri, 
derneğin çeşitli kurul ve çalışmalarına yönelik e-posta adresleri de olduğu, hali 
hazırda kurullarda görevi bulunmayanlara da tanımlı e-posta adresleri olduğu 
görülmüştür.
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Yapılan araştırmada derneğin e-posta tanımlanmasına yönelik genel bir politikasının 
ve kurallarının olmadığı anlaşılmıştır. Derneğin mevcut yapısı, faaliyetleri ve olası 
riskler dikkate alındığında mevcut 56 adet e-postanın fazla olduğu, e-posta 
tanımlanması konusunda kriterler ve kurallar belirlenerek mevcut e-posta 
adreslerinin gözden geçirilmesinin, gerek görülüyorsa azaltılmasının yararlı olacağı 
değerlendirilmektedir.
13)13) Derneğin web sitesinin hazır içerik yönetimi olan Wordpress tabanlı olduğu 
öğrenilmiştir. Güvenlik açıklarıyla karşılaşılmaması amacıyla yazılımdaki 
güncellemelerin gecikmeden yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
BuBu konuda yapılan araştırmada söz konusu güncellemelerin ihtiyaç halinde yapıldığı, 
çeşitli dezavantajları da olduğu için sürekli güncelleme yapılmadığı belirtilmiştir. 
Bahse konu güncelleme ve web sitesinin işletim yetkisinin Dernek Başkanı Sayın 
Mustafa Aykut ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Tavas’ta olduğu, bunun yanı sıra 
yazı/duyuru girişi vb. süreç için 4 kişide editör yetkisinin bulunduğu ifade edilmiştir. 
Wordpress’de yapılan güncellemelerin düzenli olarak takip edilmesi ve özellikle 
güvenlik açıklarını gideren güncellemelerin gecikmeden yapılmasına yönelik süreç 
ololuşturulması ve işletilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
14) Derneğin web sitesine yönelik yedekleme yapılıp yapılmadığı araştırılmıştır. Daha 
önce bu yedeklemenin yapıldığına yönelik bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bundan sonra 
ayda bir yedekleme yapılacağı ve yedeklerin Google Drive üzerinde saklanacağı 
belirtilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından bu konuda süreç oluşturulması, kurallar 
belirlenmesi ve işletilmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir.
15) Derneğin sosyal medya hesaplarına, bu kapsamdaki yetki ve sorumluluklara yönelik 
çalışma yapılmıştır. Yapılan araştırma ve görüşmelerde Derneğin facebook, twitter, 
instagram ve youtube sosyal medya mecralarında hesaplarının bulunduğu, ayrıca genç 
fütüristler adına da twitter ve instagram’da hesaplar olduğu görülmüş, fakat bu konuda 
sağlıklı bir envantere ve sosyal medya hesaplarının açılmasına yönelik Yönetim Kurulu 
kararlarına ulaşılamamıştır.

Ayrıca Derneğe ilişkin hesapların iki faktörlü doğrulamanın bulunmadığı, 
şifrelerin değiştirilmesine yönelik bir periyot bulunmadığı öğrenilmiş ve bu 
konularda aksiyon alınacağı belirtilmiştir. Derneğin yer almak istediği sosyal 
mecraların Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilerek karar 
alınmasının, hesapların yönetimi ve işletilmesine yönelik yetki ve sorumlulukların, 
ayrıca şifre belirleme ve değiştirme süreçlerinin belirlenerek dokümante 
edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.
16)16) Kurumsal e-posta adresi, web sitesi ve sosyal medya hesaplarından gelen üye 
ve kullanıcı taleplerinin karşılanması konusunda Meral Arslan’ın sorumlu olduğu 
ifade edilmiştir. Bununla birlikte konunun Dernek açısından önemi dikkate 
alındığında bu konudaki yetki, sorumluluk ve aksiyonlara yönelik mevcut sürecin 
geliştirilmesine yönelik çalışma yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
17)17) Derneğin faaliyetleriyle ilgili dosya depolama, ortak çalışma ve haberleşme 
gibi amaçlarla GSuit, Google Drive, Slack gibi uygulamalarda aboneliklerinin 
bulunduğu öğrenilmiştir. Yapılan görüşmelerde bu ortamlara birçok üyenin erişim 
yetkisinin olduğu ifade edilmiştir. Bu ortamlarda Derneğin faaliyetlerine yönelik 
özel ve önemli bilgiler yer aldığı için ilgili alanlara ulaşım ve çalışma konusunda 
yetki ve sorumlulukların belirlenmesinin ve ancak yetkili ve sınırlı sayıda kişinin 
ulaşmasının önemli olduğu, bu nedenle bu konuda çalışma yapılmasının yararlı 
ololacağı değerlendirilmektedir.

12 Kasım 2020

Başkan       Üye                Üye
Gürdoğan Yurtsever            Hakan Göl                                 Oğuz Kartöz
    

Denetim Kurulu     Denetim Kurulu   Denetim Kurulu
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Mail: bilgilendirme@futurizm.org
Telefon: +90 542 322 28 33
Adres: Murat Reis Mah. Hacı Murat Sk. No: 11/1, PK: 34664, 
Üsküdar/ İstanbul
Facebook: https://www.facebook.com/FuturistlerDernegi/
Twitter: https://twitter.com/futuristlerdern
Instagram: Instagram: https://www.instagram.com/futuristlerdernegi/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/futuristlerdernegi

InstagramTwitter

LinkedinAdres

TelefonMail

İLETİŞİM 
BİLGİLERİMİZ
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Fütüristler Derneği tarafından oluşturulmuş 
2020-2021 Faaliyet Raporu bilgi vermek amaçlıdır.   
Raporda yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon 
ve konuların her hakkı saklıdır. Fütürister Derneği 
2020-2021 Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilerin bir 
kısmı ve / veya tamamı izinsiz alınamaz, 
koplayanamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. İzinsiz, 
kakaynak  gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

Genel Yönetmen: Dr. Mustafa Aykut
Genel Yayın Yönetmeni: Ali Kamil Uzun
Görsel, Tasarım Süpervizörü: Dr Saliha 
Türkemoğlu Berkan
İçerik ve Yayın Yönetmeni: Halit Danagöz 
Görsel, Tasarım Yönetmeni: Serkan Ulaş
Yazı ve İmla Yönetmeni: Necat Erçolak
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