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ERKAN CERiT
(DUNYADAKI14 3D FiLl\/
DIREKTORUNDEN BIRI

TURK|YE'NiN ir_t< g gOvUrLU

FiLrVli "CEHENNENi"i 
QEKT| )

yukselecek. Kaslardaki deOisimi algrlayrcr sistemler, bilgisayarda

Uretilen kahramanlarrn, gerqek aktdr ve aktrislerin performanstnt

birebir kopyalayabilmesini saOlayacak. Yani Marilyn Monroe,

James Dean ve Brigitte Bardot'nun basrolleri paylaotrgryeni bir

lilm izlememiz olasr. Uq boyutlu televizyonlar, izleyicilerin goz

bebeklerini takip ederek yayrnt izleyiciye gdre kalibre edecekler.

Filmi gOzrimrize projekte eden gdzliik sayesinde yolda yUrUrken de

film izlemek mtimkUn. Harekete duyarh ekipmanlar kuganlp sanal

gerqeklik deneyimleri yagayabilece0iz.



DOKTORTAR
REQETELERE
DJ YAZACAK
HUSEYiN KARADAY OII

ek tip mUzik kalmayacak. Kulaga hoq gelen armoniler,

canh enstri.imanlar, bazr frekans sesleri, efektleri ile

harmanlanacak. Ganh enstrUmanlar DJ mantrgr ile yeni

frekanslar eklenerek bambaEka bir hale donti$ecek.

lnsan psikolojisindeki de0i$ime paralel

olarak mUzik elektronik temalar i.izerine

kurulacak. DJ'lerin insan psikolojisini stabil

tutabilmek agrsrndan 0nemli katkrlan

". olacak, sahne $ovunu gtirsel govlarla

daha da zenginlegtirecek. Aranan
g DJ'lerin ortak ozelligi ruh
,"$- halini kontrol altrnda tutup

!F .. yonetebilmeleridir. ileride

doktor tavsiyesiyle

bazr DJ'lerin canh

perf ormanslarrnrn
psikoloiik tedavide

kullanrlaca0rnr

KU.LTANMADIGTMIZ oDALAR
rc rcE KATTANABTLECEK
GOKHAN AVCIOGLU
(NEW YORK VE TURK|YF'DE YAPTIGI FUTURiSTiK BiNALARLA
TANINAN Ni INiAR)

vlerde alternatif enerji kullanrlryor olacak. Genel bir
merkezi sisteme bagh olmak yerine kendi kendine yeten,

suyunu gevirip tekrar kullanan binalarrmrz olacak. 30 yrl

sonra ingaat igqileri de robotlar olacaktrr. Ev ve olislerimizde
kul lan madr g rm v alanlar rsr n mayacak, sogu mayacak ve
aydrnlanmayacak, yani otomatik olarak kontrol edilecek. Hatta
kullanmadrgrmrz odalar iq iQe katlanarak kaybolacak. Tamamen
yere inen ya da iki yan duvara gizlenip kaybolan pencere tipleri
yaygrnlrk kazanacak. Duvar iqleri su deposu olarak kullanrlacak.
Televizyonlarrn yerini akrlh duvarlar alacak.

dUSUntiyorum.

yeni aktuel - 2011 49



:

aa

o
a
o
a
a
o
a
a
a
o
o
o
o
o
o
a
a
o
a
a
O

o
o
a
a
a
a
a
o

o OoaaaOaaaOaOaaaaOOOOOOt o
o
a
a
a
o
o

AUATAR it-i$ri. vqtrripiqi ui
OLSAM, HAZ SIMULATORU MU?
UFUK TARHAN (M-OEN GELECEKPLANLAN/A rr/ERKEZI

KURUCUSU - FUTURISTLER DERNE6i BA$KANI)

iploma, titr de0il, 'becerikli olmak' degerli olacak. lsini

akrl-teknoloii-bilgi-duygu entegrasyonu ile yapabilen,

gelisen iqerik saglayabilen 'becerikli insan' olacak.

GeleceOin gok kazandtran isleri sabit Ucretle sahgmak de0il,

uzmanhgrnr, iqerik saQlayrctltgtnt bagtmstz olarak sunabilmek

olacak. E0itim siireleri ktsalacak, iS bulmak deOil, iS yaratmak

ve kurmak gerekecek. Gelecegin mesleklerinden baztlart $unlar
olabilir: Nesli tukenmi$ canltlart yeniden tiiretme uzmant, gelecek

rehberi, insansrz kargo aract operatorii, akrllr otomobil iQ mekan

tasarrmcrsr, akrlh otomobil iq mekdn reklam satr$ temsilcisi,

kigisel bakrm koordinatOrii, haz simtilatOrii, online topluluk

organizatorii, beyin sinyal Qt)zUcU, klon Siftli0i isletmecisi, diiital

kimlik planlamacrsr, uzay Q0pQusu, avatar ili$ki y0neticisi,

5 duyu reklam tasartmctst, Qevre saOlt0t hem$iresi, ekzo-botanik

bilimci (di.inya dtst botanik).
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HERKES BALKON
TARIMI YAPAGAK
TARIK BAYAZIT
(CHANGA RESTAURANT'IN ORTAGI

FUZYON N/UTFAGINI TURKiYE'YE TANITAN iSiN/)

fastfood yiyecekler hrzrnr kaybetmeyecektir ama

I daha saghkh malzeme ve pigirme yontemleriyle

I yaprlacaktrr. Yakrnlartmtzdayeti$en y0resel malzemeye

olan ilgi gittikqe artacak ve pek sok kisi sehirlerdeki
ufak toprak parcalarrnda yiyecek malzemesi yeti$tiriyor

olacak. KUqUk bahse/balkon tanml herkesin ilgi konusu

olacak. Global tsrnma, toprak verimindeki dUsus ve tiretim

miktarlarrnrn azalmasrndan dolayr yiyecek fiyatlarr artacakttr.

Restoranlarda evlerde hazrrlamasr imkanstz yemeklerin (ileri

teknoloji gerektiren, zor bulunan malzemelerle, agtrt emek
yoQ un i.iri.i nler) oran r g ittikee artacaktt r.

alaoaaaaaa

50 yeni akt0el - 2011

#"1



SERDAR
KUZU LOG LU
(,iNTERNEI EKiPLER ANi iRi',
SOSYAL MEDYA UZMANI)

edya tek yonlu

iletisimden Qo0ulcu,
sosyal bir yaprya doOru

ilerlemesini stirdtirecektir,
Ancak g0receli olarak herkesin

hem uq, hem kaynak oldugu
yaprya geqi$te sanctlt bir siireQ

yagayacagrmrz kesin. Yayrlan

yanhg bilgilerin yarattrOr kotu

tecri.ibelerin insanlarr yeniden

bilgi odaklarr yaratmaya
y0neltecegine eminim. Yalntz

bunlar geleneksel markalardan

ibaret olmayacak. Bagtmstz

kaynaklara olan ihtiyaQ

artacaktrr. Sosyal medyanrn

dilden anlayan (semantik)
y0nde gelismesiyle beraber

ortak zevklere sahip insanlann

davranrg ve begeni Eekilleri
de ortaya Orkacak. Bu da dev

bir tavsiye ekonomisinin harct

olacak. Bu seffaf yaptlar,

mii$terilere ula$mak isteyen

i.iri.ln ve hizmet sahipleri kadar
yeni $eyler kesfetmek isteyen

tirketiciler iqin de birsok fayda

sunacak. Akrlh hizmetler

sayesinde zaman, bUtqe ve

zevk optimizasyonu yapan

sistemlerin de yukselioini

gorecegiz. Ve bu silrecin her

adrmrnda cep telefonlartmtz
kazandrgr yeni yetenekleriyle

altrncr duyu organrmrz olmaya

do0ru evrilecek.

Serdar Kuzuloglu'na gOre
gelecekte bagrmsrz kaynaklara
olan ihtiyae artacak.

Eir-u oTouoBir.inin yERiNE TEK Ki$iLiK yA$Lt oToMoBiLi

HAS| P C i RC iN (MAZDa:NN TASARrMcrsr)
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D EKo LTELERp EN AF.r N M r$
MODELLER GIYEGEGIZ
GAMZE SARAQ06LU rH,roonc r

I leride yUksek teknoloii ile Uretilmis kumaglardan kryafetler

I giyeceOiz. Bu kuma$lar eok daha i$levsel, vi.icut tstmtzla birebir

I etkilesim iQinde olacak. Hava stcaksa serinlik, so0uksa srcakhk

hissi verecek sekilde liretilmi$ ince kumaglar olacaklar. Aynr

zamanda bu kuma$lar leke tutmayan,

dikimi kolay, litU gerektirmeyen

ve dogaya uyumlu olacak. Tercih

edilecek modeller ise Qok daha basit

ve abartrdan uzak olacak. Son derece
yahn, dekoltelerden, abartrh kesim ve

kuplardan annmrg modeller giyeceOiz.

Sert hatlr, keskin ve net kahplarda

kryafetler olacak. Hatta tek kullanrmhk
giysiler satrlacak..

70 YA$r$DA ANilE-BABA
OtUl{ABILEGEK
PROF DR. TTKSEN OAMLIBEL
(JiNEMED TUP BEBEK MERKEZ|'NiN KURUCUSU)

Fl ugun, verilen embriyo sayrsrndaki krsdlamalardan

l{UoUv' trip bebek tedavisi sonundaki gebelik oranr

L) yurir3d civarrnda. Gelecekte bunun yuzde 90'lara
grktrgrnr gormek olasr. Belkide bize bagvuran her qilte direkt
trlp bebek 6nerecegiz. eiinkii ileride insanlar daha sabrrsrz

ve planh, programh olacak. Bir erkegin spermisrfir bile olsa,

kok hticreden sperm [iretilebilecek. Aynr ydntem yumurta

hticresi iiretimi iqin kadrnda da uygulanabilecek. Hatta kadtntn
yumurtahgr, erkegin testisi kok hticre ile srfrrdan Uretilebilir. Bu durumda 70-80 yastnda bile anne-

baba olunabilir. 0rtalama omur 110'larda olacagrndan 70'lik anne-baba anormal karqrlanmayacak. Drg

gdriinii$ti bakmrndan rsmadama bebek (san$rn, yegil g0zlU gibi) yapmak mUmkUn olacak ancak etik
sebeplerle uygulanmayacaktrr. Ancak ktiqUk iilkelerde korsan merkezler iarafrndan yaprlabilecektir.

insan genomunun tam olarak anla$rlmasrndan sonra, rahme sadece genetik olarak ttim hastahklardan

annmr$ kromozomlar konabilecektir. Menopoz da istenen yasa kadar ertelenebilecek. Ancak bunun
yan etkisi rahim ve meme kanseri riskinin artmasr olabilir.
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