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Yeditepe Universitesinin ev sahipliginde uguncusu duzenlenen 1 Mait Gelecek Gunu'nde konu§macilar.
geleceQi tasarlayanlann gengler olacagmi genglere anlattilar...
Ounyanm en Onemli {ultiristler CQ-

En Onemli Kaynak 'Fikir...'

renmeyi OOrenen genglenn. gdeceQi
tasarlayacaktanni soyledi. Fuiiirtstler
DerneQi (TFD) tarafindan Yeditef^ Universiiesi'nin ev sahipiigmde uguncusu

Unlu futurist Ramez Naam video kon-

duzenlenen 1 Mart Ge.ecek Gunu'nde

konu^rnacilar. gelece^i tasarlayanlarm
gengler olacagmi farkli PrneKlerle an-

latti. Dunya Fuluristler Dernegi (World

Future Society) Ba^ani Amy Zalman,
unlu yazar Aivin Toffler'in 1970 yilinda yayirnlanan ve kisa surede er gok
satanlar listesine giren 'Future Shock"

kitabi lie toplumun gelecegi tarti§maya ba^iadigmi hatirlatti. Sbz konusu

donemde geiecege korkuyla bakildiQini
ifade eoen Zalman. jimdilerde ise futurizm kavraminin daha populer olduQunu

sdyledi. Iniernetin hayatimiza girmesiyle kuresel oigekte herkesin btrbirine
daha fazla bagiandiQim anlatan Zalman.
bugiin attiQimiz adimlarm geiecegi jekillendirecegim belirtti.
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feransla katudiQi Gelecek Gunu'nde
'Gelecek genglik. genglik geiecektir" diyerek sdzlenne bagladi. 1900'lu yillar
lie 2000"ii yillar arasmda gok buyuk bir
deQijim ya^andjgmi ifade eden Naam.
21'inci yuzyilda gok daha hizli bir degi§im olacagmi belirterek, genglere "pasif
oyuncu olmayin" mesajini iletti. Gelecegin degi^ime katilanlara agik olacaginin
altini gizen Naam. sOzlerini jOyle surdurdu: "Onumuzdeki gunlerde ogrendiklerimiztn yuzde 90'i gegersiz olacak.
OkuUarda (jgrendigmiz bilgllerden dte.
ogrenmeyi. yem teknolojileri. degijen
toplumu. Oegi^en dunyasmi ogrenin.
her ^kilde ogrenmeyi ogrenin. ayaklannjz uzennde durmayi ve dunyadaki
degigime adapte olmayi ogrenm. Cunku gelecek bu degisime katilanlara ve
adapte olaniara ait olacak.' Geiecekte

bilgisayarlann birgok igi yapacagmi, ancak leknolojinin hayal edemeyecegimiz

yem i^er yaratacagmi ifade eden Ra

mez Naam. "Bu dunyadaki en onemli
kaynakiar petro;. altin. loprak degil.

ftktrler.,. Fikir oajkalariyla payla^nca
degersizle^mez. kinlmaz. flkrimi size

versem de hala benim olur. herkes yararlanir. beslenir, katlamr ve Kaynaklarin daha degerli kuilanilmasmi sagiar.
Unutmaym. gelecek tasarlayanlann
olacak. Geiecegi ongormenin en lyi yolu
onu tasariamaktir. Bunu yapaniar da
gengler" olacak" oiye konu§tu. Gelecegm
buyuk nskleri de berabermde getirecegini ifade eden Ramez Naam. iklim de
gi^kligi nedeniyte dunyamn 4-6 derece
isinacagma. ouna bagii daha fazla enerji
kullaniiacagma dikkai gekti. Topiumlar

igin gida. su ve konut talebmin artacagmi
anlatan Naam. teknolojinin insan ya§amma katacagi gok sayida olumlu tarafm
yam sira. yanli^ eilerde nskleri oeraoerinde getirecegim vurguladi.

Hayat Uzun Vadeti Planlar Yapacak Kadar Duragan DegiL.!
Teknolojinin ku|aklari kujaklarin teknolojiyi bebrleyecegini anlatan
ABD'nin lider Futurist Oani^anlik §irketi Weiner. Edrich. Brown Ba§kanj
BSod Oi^ige ve Balkan Yardimcsi Jared Wiener, dunya ekonomisi ve gellr
kaynaklarinin deQijmesine bsgii oLarak yenl ij alanlan olujtuQuna dikkat
Qektiler. Dijitalle§me lie birUkte birden fazla hayat yajadigmnizi ifade eden

Orange ve Weiner. bilinenm aksine uzun vadcli plantar yapmamamiz gerektigini vurguladi. Orange ve Weiner. sdzlerini ibyle surdOrdu: Turn dunyada
ekonominin canlanmasi igin i§birlikgi ve payla^imc ekonorrti yaklajmninm
benimsenmesi gerekecek, Yani ev biiyukse bir odas' kiralanacak. arabalar
kuHanilmadigi gunlerde kiraya venlecek. Aynca brneklerini gdrmeye ba§ladigimtz gibi paranin form deQi^tirecegi bir diinyaya dcgru hizla ileriiyoruz.
Yakin gelecekte dijital para gaQina girmemiz kagimlmaz olacak. En onemli
degi§imi ise nesnelerin internetinde ya^ayaca^iz. Korkutucu, ama sonugta
arabalar, elbiseler birbirlyle konu^acak. Sagiik atanmda 4 boyutlu yazicilarla sadece hastalikli noktaya tedavi uygulanacak, bunun sonucunda belki
de kemoterapi ortadan kalkacak. Turizm sektdrunde ise uzay turizmi lie
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yepyeni bir ufuk agilacak,"

"Gayri Safi Mutluluk, Gsmh'den Daha Onemii Olacak"
Bosch Ba§ Tasanmcisi Robert Sachon gclecegm tasarimlan hakkmda bilgi

verirken. Ozel Sezin Okultari dgrencileri lie birUkte gergeklejtirdikleri proje
hakkmda bilgi verdi. Unilever Turkiye Ba^an Yardimcisi Cem Tank Yiiksel
ise konu§masma 'bugun giinlerden gelecek' diye bajladi. Yuksel. 'Dunyada
ba§ dOndiirucu bir degijim yajaniyor. Ancak bu degi^imin kaynak buyuklugUnde olmasi dnemli... Dunyanin kaynaklarinin sJrdurulebilir olmasi ve
ekosal bir sisteme gegilmesi gerektigini unutmamak gerekiyor. Qiinku gele
cekte gayri safi mutluluk, gayri safi milli hasiladan gok daha Onemli olacak"
diye konu§tu.
"Gelecek Artik Ders Olmali..."

Gelecek dersi Futuristler Dernegi Ba§kani M^met Nuri Qankaya. agilij
konusmasinda Turkiye'nin geng nufusu sayesinde 5u anda dunyadaki gelismekte olan Qin. Hindistan. Enrionezya. Mekslka, Rusya igensinde gok
hizli ilerleyecegini ve 2030 yilinda diinyanin en buyuk satin alma guciine
sahip ilk 10 ekonomia arasma girecegini sOyledi. Daha tyi bir gelecek igm
okullarda tarih dersi gibi "gelecek dersi'nin de olmasi gerektigml ifade eden
Mehmel Nun Qaokfii^. §□ anOa ODTU ve Yeditepe universitelerinde verilen
gelecek cerslehnin en kisa zamanda Use hatta ilkogretim diizeyinde veril-

mesi igin galijtiklarini sOyledi. Qankaya. 2030 yilinda gelecek dersmi almadan egitimini tamamlami^ b;r tgrenci kalmamasi vi^onuyla galistiklannm
altmi gtzdi. Yeditepe Universitesi Rekior Yardimcisj Prof. Dr. $ukran N. Ata-

deniz ise agiUj konu§masinda egitim ge§itliligi ve ogrenci sayisi agismdan
en biiyiik vakif universitelerinden biri olduklannr sOyledi. Yeditepe (Jniversitesrnm futuristlenn yuvasi oldugunu ifade eden P.''of. Dr. Atadeniz'm ar-

dindan sOz alan Ijletme Fakultesi Boium Bafkani Prof. Dr. Guner Gursoy,
universite olarak egitimin gelecekte nasil olacagmi sureKli irdelediklerim ve
ogrencilerine ogrenmeyi ogretmek igin gaU§tiklanni sOyledi,

Dunyjcak unlu futurist
RamezNaam
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