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Yazar Hakkında

Bir düşünce biçimini, bir bakış açısını anlatmak ve paylaşmak
isteyen bir insanın kim olduğunun çok da önemi yok aslında.
Kitabı elinize ilk aldığınızda, açtığınız ilk sayfada veya kitabın arka kapağında, henüz kitabın ne ile ilgili olduğunu bile bilmeden; kadın veya erkek olmam, yaşım, nereli olduğum veya
mezun olduğum okul sizi neden etkilesin?
Dünyanın en prestijli okulundan mezun olsam benimle aynı
bilgi ve dünya görüşüne sahip herhangi başka birinin yanında
daha mı kıymetli olacağım?
Birazdan okumaya başlayacağınız kitap, mezun olduğunuz
okulun değil, merakınızın sizi değerli kıldığını; bir ömre bir
meslek değil, kırk meslek sığdırabileceğinizi, kadın veya erkek
değil insan olarak bu muhteşem gezegende geçici vatandaşlar
olan bizlerin; hayatı, dünyayı, insanlığı nasıl daha yaşanır hale
getirebileceğimizi, bunu yaparken de farkındalığımızı artırmamız gerektiğini, geleceğin bir parçası olmanın yanı sıra geleceğimizi kendimizin tasarlayabileceği bir zihniyet ile yaşamamızı
konu ediniyor.
Yine de merak eden okurlar için biraz kendimden bahsedeceğim.
Ben bir dünya vatandaşıyım. Herkes gibi geleneksel sistemde yetiştirilmiş, güzel bir okuldan mezun olmuş, iş hayatına atılmış bir birey.
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Sisteme uygun olarak sınava girmeden ve henüz ne istediğimin farkında olmadan seçmiş olduğum mimarlık fakültesinde
yaşadığım, “Ama bu tam olarak ben değilim” düşünceleri ve
sonrasında “Madem buradayım o zaman bir fark yaratmalıyım”
kararı ile –adaptasyon– birlikte teknolojiyi mimarlık ile birleştirerek bilgisayarımla ve çizim programları ile tanıştım. Bu sayede 2003 senesinde, 25 yaşında mezun olur olmaz, Katar’a ve
3 sene sonra taşındığım, sonrasında 15 yıl yaşadığım Dubai’ye
gidebildim.
Katar ve Dubai’de mega projeler, sayısız toplantılar, sayısız
ülkeden insan profili, farklı kültürler, değişik bakış açıları, daha
önceden hiç bilmediğim fikirler, duygular, paylaşımlar deneyimledim.
Mimarlıktan, proje yöneticiliğine, sürdürülebilir bina tasarımlarından, uluslararası iş geliştirme ve strateji uzmanlığına
kadar uzanan iş yaşamında yaşadığım değişimlerle değiştim,
evrildim.
2013’te oğlum Ege’nin dünyaya gelmesi ile başlayan gelecek
merakım, “Ben gelecekte onun dünyasını nasıl anlayacağım?”
temelli okumalarla, dinlemelerle devam etti. Sonrasında akıllı
şehirler ile ilgili yaptığım çalışmalarda ise gelecek teknolojileri
ile tanıştım.
Çalıştığım, konuştuğum, beyin fırtınası yaptığım saygın
fütüristler; gönüllü çalışmalarda bulunduğum birçok teknoloji şirketi ve gelecek konusu etrafında toplanan, aynı yola baş
koymuş her ülkeden her milletten sayısız insan, bugün bulunduğum noktaya gelmemde katkıda bulundu.
Ben, Selin Vural.
Dünyanın gelmiş geçmiş en vizyoner fütüristlerinden biri
olan Atatürk’ün kızlarından.
Gördüğüm, merak ettiğim, deneyimlediğim, çalıştığım,
ürettiğim hayatımda; son senelerdeki amacım, gelecek farkın-10-
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dalığı yaratmak. Gelecekte bizlerin neleri beklediğinden çok,
geleceğimizi nasıl kendimizin tasarlayabileceğini konuşmak.
İçinde bulunduğumuz çok hızlı değişen dünyamızda, değişimle
değişebilmeyi öğretmek.
Umarım, kitabı okuyup bitirdiğinizde amacıma ulaşmış, küçücük de olsa bir farkındalık yaratmış olurum.
Selin Vural Sizinle Konuşuyor, Dinlemek İster misiniz?

QR1
www.x-ponential.com/resources
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Birkaç Not

Elinizdeki bugün ve bugünün geleceğinden bahseden bir
kitap. Geleceğimizin “geleceği” şimdi öngördüğümüzden çok
farklı olabilir. Şu an yaşadığımız birçok yenilik ve ilerleme elbette ki geçmişin günümüze kattığı değerler ve teknoloji ile
alakalı gelişmelerle ilgili. Fakat her değişimin ve her yeniliğin
getirdiği yeni bir yaşam stili ile birlikte gelecekten beklentilerimizin, gelecek ile ilgili hayallerimizin de değişmesi kaçınılmaz.
Anlatacağım konuların her biri, hakkında ayrı ayrı kitap
yazılabilecek kadar derin ve detaylı konular. Hemen herkesin
ilgi alanı olsun veya olmasın bu konularla ilgili farkındalığını
artırmak üzere, basit notlar iliştireceğim satır aralarına. Biraz
tedirgin olup, biraz farkına varıp, biraz da düşünmeniz için...
Günümüzde –özellikle Covid-19’dan sonra– yediğimiz
içtiğimiz teknoloji iken, bazı kavramların İngilizcelerini de
vermekte zarar görmüyorum. Bu yaklaşımımın iki sebebi var.
Birincisi bu kitabı merak edip okuyanların büyük bir kesiminin İngilizce terimlere tanıdık olduklarını varsayıyor olmam,
ikincisi ise bazı terimlerin henüz Türkçede aynı etkiyi ve anlamı yaratacak karşılıkları bulunmaması ve bu terimlerin evrensel bir terim haline gelmesinden dolayı okuyucuları doğru
şekilde haberdar etmek arzumdan dolayıdır.
Kitapta “Kaynakça” bölümü olmasına rağmen, sizlere
hem ileri teknolojiler ve gelecek zihniyetinden bahsederken,
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dijital dünyadaki bilgi paylaşımını hızlandırmanın en etkin
görsel unsurlarından biri olarak kabul edilen QR kodu kullanmadan bu kitabı yazamazdım. Konuları tamamlayan ve
referans olabilecek video, röportaj ve her çeşit görsel ilginizi çekecek kaynağa QR kodları sayesinde ulaşabileceksiniz.
Eğer QR kodu tercih etmezseniz kitabın “Kaynakça” bölümünde, referans verilen QR kodlarının web adreslerine de
kolayca ulaşabilirsiniz.
QR Kodunu Nasıl Okuturum?
Özellikle Covid-19’dan sonra birçoğumuzun kafelerde ve
restoranlarda kullanmak zorunda olduğumuz QR kodlarını
okutmak artık telefonumuzla çok daha kolay.
Telefonunuz Android ise:
1. Uyumlu Android telefonunuzda veya tabletinizde kamera uygulamasını açın.
2. Kamerayı QR koduna doğru çevirin.
3. Android telefonunuzda veya tabletinizde görünen
bağlantıya dokunun.
4. Oturum açma işlemini tamamlamak için ekrandaki
talimatları uygulayın.
Telefonunuz Apple ise:
1. Uyumlu iPhone veya iPad’inizde kamera uygulamasını açın.
2. Kamerayı QR koduna doğru çevirin.
3. iPhone veya iPad’inizde görünen bağlantıya dokunun.
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4. Oturum açma işlemini tamamlamak için ekrandaki
talimatları uygulayın.
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