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 Sürdürülebilirliği ve verimli çalışmayı sağlamak için beş ayrı çalışma komitesi oluşturuldu. Ayrıca,
Lider ve Liderlik tanımlarının değiştiği yüzyılımızda Yönderlik kavramını grubumuzda kullanmaya
başladık. 21.03.2014 tarihi baz alınarak 20 kişilik bir ekipten oluşan GençFütüristler grubu için
oluşturulan komiteler şunlardır; Sosyal Medya Komitesi, Etkinlikler Komitesi, Kreatif Ekip, Fütürist
Elçiler Komitesi, İletişim Komitesi. Komite sorumluları ve komitelerin görevleri için tıklayınız.
 Yine sürdürülebilir ve yenilenen bir grup olmayı sağlamak için senede iki kez GençFütüristler
grubunda çalışmak isteyenlere başvuru formları açtık. Proje çerçevesinde başvuru değerlendirmesi
ve mülakat ardından komitelerimize yeni kişiler katılıyor. Başvurular sene içerisinde Mart ve Ekim
aylarında açılmaktadır.
 Daha önce çok verimli kullanamadığımız ecekacak blog sayfamızın yerine Özgür Yücel’in
sorumluluğunda www.gencfuturistler.org web sitesini tasarladık. Yeni tasarımı ile aktif olarak
kullanmaya devam ediyoruz. Çalışma dönemi içerisinde 200’e yakın içerik üretildi, bununla beraber
67.000 kişi sitemizi ziyaret etti, 112.000 kez sayfa/içerik görüntülendi.
 Fütüristler Derneği ve GençFütüristler kimdir? ve neler yapar? üzerine çok fazla soru alınıyordu. Ekip
olarak bir tanıtım dosyası oluşturuldu ve web sitemizde yayınlandı.
 Emrah Kaya’nın gündeme getirdiği Fütürist Elçiler projesini, Fatih Cetiz’in tasarımını ve içeriğini
oluşturmasıyla hayata geçirdik. 2013 yılının mart ayında 5 farklı şehirden(Kayseri, İzmir, Adana,
Kocaeli, İstanbul) seçilen 11 elçi ile projemizi başlattık. Bir dönem için seçilen Fütürist Elçiler 2013
yılının haziran ayında görevlerini tamamladı. 2014 yılında başvurular sonucunda bu sefer İstanbul,
Ankara ve Kocaeli’de bulunan üniversitelerden seçilen 12 elçi ile proje devam etmektedir. Fütürist
Elçi projesini yönetme sorumluluğu Enver Bodur yönderliğinde Fütürist Elçiler komitesindedir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 Barış Gürkaş’ın önerisiyle, GençFütüristlerin her ayın ilk pazartesi günü gerçekleştirdiği aylık faaliyet
toplantılarının ikinci bölümüne ekipçe bir önceki toplantıda belirlenen konularda, belirli kurallar
çerçevesinde 45 dakikalık yeni bir çalışma eklendi. Beyin Fırtınası grupları oluşturduk.
 Nora Malhasoğlu’nun sorumlu olduğu Kreatif Ekip’le beraber belirlenen haftalık ve aylık konularla
gelecek üzerine twitter’da tartışmalar başlattık ve grubumuz dışındaki kişilerin de bu çalışmalara
dâhil olmasını sağladık. Bu proje çerçevesinde web sitemiz için gelecek ve fütürizm üzerine Türkçe
içerikler sağladık.
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 Sosyal medya komitesinin oluşturulması ve Elif Hekimoğlu’nun komite yönderliğine getirilmesiyle
beraber sosyal mecralarda bilinirliğimizi arttırdık ve Twitter’da 2.848 takipçi sayısına ulaştık. Ayrıca
Facebook sayfamızda 1.624 kişinin beğendiği takipçi sayısına ulaştı. Şu an komite yönderliğini aynı
başarıyla Kaan Bayrak yürütmektedir.
 Rukiye Kızılkaya’nın önerisiyle GençFütüristlerin düzenlediği Future Talks etkinliği için yeni bir
tasarım oluşturuldu. İki bölüme ayrılan Future Talks etkinliği, birinci bölümü bulunduğumuz şirket
üst düzey yetkilisinin sunumuyla başlıyor, soru cevapla devam ediyor. İkinci bölümde ise etkinlik için
belirlenen konu çerçevesinde Etkinlikler Komitesinin belirlediği sorularla workshop’lar düzenleniyor.
Future Talks gerçekleştirdiğimiz şirketler sırasıyla SAP, GOOGLE, MIGROS, IBM(29 Mart 2014).
 Fatih Cetiz’in tasarladığı ‘’Yolda Olanlar’’ röportaj serisiyle web sitemizde, farklı gruplardan kişilerin
fikirlerini yayınladık. Röportaj yapılan kişiler sırasıyla ; Ünlü eğitmen Erdinç KUTAL, RNA Kurucusu
Rana ÖZŞEKER, CnnTürk spikeri Başak ŞENGÜL, dünyaca ünlü Türk tasarımcı Ayşe BİRSEL,
Danimarkalı Fütürist Louise Fredbo NIELSEN…
 World Future Society’nin aylık yayınlanan dergisi için Futurist Shuffle-8 hakkında bir yazı hazırladık
ve gönderdik.
 Son 2 yıldır Kadir Has Üniversitesinde yapılan Fütürizm Okulu organizasyonu için her dönem
ekibimizden farklı kişiler okul dönemi boyunca faaliyetlerine ve çalışmalarına destek oldu.
 İlk kez 2013 yılında kutlanan 1 Mart Gelecek Günü çalışmalarının öncesinde ve sonrasında tüm
GençFütüristler ekibi olarak faaliyette bulunduk.
 Fütüristler Derneğinin düzenlediği Futurist Shuffle’lar için sosyal medya desteği sağladık.
 ‘’Singularity’’ filmini Kadir Has Üniversitesi Fütüristler Kulübü ile beraber KHAS sinema salonunda
seyrettik. Film üzerine beyin fırtınası grupları oluşturduk ve içerikler ürettik.
 Ayrıca davet aldığımız etkinliklere katıldık ve sosyal medya üzerinden çalışmalar yaptık. Katıldığımız
etkinliklerden bazıları; Global Girişimcilik Haftası, İcattan İnovasyona, Geleceğin Markaları, Bilişim
Zirvesi-Gelecek Enerji, Michio Kaku’nun konuşmacı olduğu TED Arge Proje Baharı
DAHA GÜZEL BİR GELECEĞE..
Fatih CETİZ
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