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Rapor Hakkında

Yeni Ekonomi Derneği, Türkiye’nin geleneksel ekonomiden bilgi ve hizmet temelli yeni ekonomiye dönüşümüne katkı sağlamak 
amacı ile resmi olarak kurulduğu Ağustos 2015’ten günümüze eğitim, araştırma ve danışmanlık yapıyor. 

İş dünyası trendleri Yeni Ekonomi Derneği’nin çalışma alanları arasında. Yeni Ekonomi Derneği, iş kültürü, yeni iş dünyası yetkinlik-
leri, yetenek kıtlığı, günün ve geleceğin meslekleri üzerine araştırmalarını sürdürüyor.

Günün ve geleceğin meslekleri araştırması 2015’te başladı ve Temmuz 2016’da ilk defa rapor haline geldi. 2017 yılı raporu ise 
kamuoyu ile paylaşılan ilk rapor oldu. 2018 ve 2019 raporları içeriğinde önemli değişiklikler bulunmaması nedeniyle kamuoyu ile 
paylaşılmadı. Şuan okumakta olduğunuz 2020 yılı raporunda Yeni İş Dünyası Yetkinlikleri Araştırmasının sonuçları ile önemli 
olduğunu düşündüğümüz yetenek kıtlığı konusuna yer verdik. 

Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporunda yirmi meslek/mesleki alan bulunuyor. Trendleri analiz ettik, iş ilanlarını ince-
ledik, yetenek aranan alanlara yoğunlaştık. Belirlenen mesleklerin bazıları günümüz için önem taşırken bazıları ise gelecekte önem 
kazanacak. Bazı mesleklerin istihdamı az olmasına rağmen önemi nedeniyle listemize dahil ettik. Gelenekselleşen bazı meslekleri 
listemizden çıkardık. Özellikle belirtmek isteriz ki bizim seçtiğimiz mesleki alanlar nihai alanlar değil. 

Belirlemiş olduğumuz mesleklerin kısa tanıtımını, ilgili alanda çalışmak için gerekli olan beş temel yetkinliği ve ilgili mesleki alanda 
çalışabilmek için okunabilecek öncelikli beş bölümü sizinle paylaşıyoruz. Meslekleri alfabetik olarak sıraladık. 

Raporla ilgili araştırmalardaki önerileri için Yeni Ekonomi Derneği İş ve Proje Yönderi Fatih Cetiz’e teşekkürlerimi sunarım.

Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporu ile üniversite ve alan seçecek olan öğrenciler ile kariyerine yeni bir alanda devam etmeyi 
düşünen profesyonellere yardımcı olmayı amaçlıyoruz. İçinden çıkamadığınız bir durum veya karar veremediğiniz bir konu olursa 
lütfen bizimle iletişime geçin. Raporun gelecek yıllardaki versiyonları için de görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Rapor ve raporun 
sunumu ile ilgili olarak contact@yed.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Faydalı olması dileğiyle. 

Mustafa Çetinkaya
Rapor Yazarı ve Tasarımcısı
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Yeni İş Dünyası Yetkinlikleri araştırması konu üzerine çalışan akademisyenler ve iş dünyası profesyonellerinin katılımı ile ger-
çekleştirildi. Araştırmada sosyal-davranışsal yetkinliklere ağırlık verildi. Araştırma Türkiye’yi kapsıyor. Ancak elde edilen yet-
kinlikler küresel ölçekte yapılan araştırmalarla benzerlik gösteriyor. Araştırma konusunda bilgi almak, araştırma detaylarını 
öğrenmek ve araştırmanın sunumu için cetinkaya@yed.org.tr e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz. Teknik beklentilerle ilgili 
araştırmalarımıza da devam ediyoruz. 

Yeni İş Dünyası Yetkinlikleri

Yetenek kıtlığı, iş dünyasının talepleri ile mezunların yetkinliklerinin eşleşmemesi demek. Türkiye, bazı bölümlerin reel iş 
karşılıklarının bulunmaması veya istihdamlarının az olması (talep az, mezun çok) ve reel işlere etki edecek lise ve üniversite 
bölümlerinin azlığı nedeniyle yetenek kıtlığı yaşıyor. Yetenek kıtlığı yalnızca teknoloji veya üst düzey bilgi ve yetenek gerek-
tiren alanlarda olmuyor. Birçok ülke yetenek kıtlığı sorununu aşabilmek için üniversitelerini dönüştürüyor, yetenek geliştirme 
merkezleri kuruyor ve ilgili yeteneğe sahip olan kişilere özel çalışma izinleri veriyor.
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İlk ve En Önemli Öneri
Adaylar tercih robotları üzerinden puan veya sıralama bazlı listeler çıkarıyorlar. Halbuki tercihte bundan daha önemli bir 
şey var: siz. Kişilik ve kariyer eğilim testleri yaparak ilgi alanlarınızı belirleyin. Aynı puan türünde yer alan Yönetim Bilişim 
Sistemleri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Hukuk ve Psikoloji gibi bölümler çalışma alanları açısından birbirinde farklılıklar arz 
ediyor. Farklı alanları tercih etmek istiyorsanız da onları gruplayın ve aralarındaki ilişkiyi anlamaya çalışın. 

Üniversite ve Bölüm Tercihi
İyi bir üniversite veya bölüm tercihi başlı başına yeterli olmayabilir. Üniversitenin sunduğu imkanları ve tercih etmeyi düşün-
düğünüz bölümün eğitim kalitesini araştırın. Bazen üniversite iyi, bölüm kötü durumda olabilirken bazen de üniversite kötü, 
bölüm iyi olabilir. Mümkünse her ikisinin de iyi olduğu yerleri tercih edin. Ancak şunu hiçbir zaman için unutmayın, en iyi 
üniversite ve bölümü seçseniz bile sonucu sizin çabanız belirliyor. Bu nedenle kendinizi teknik ve sosyal yönlerden geliştirin. 

Üniversite ve Bölüm Hakkında Bilgi Edinme
Tercih etmeyi düşündüğünüz üniversite/bölüm akademisyenlerinden randevu alarak ya da tanıtım günlerinde doğrudan 
üniversiteye giderek bilgi alabilirsiniz. Tanıtımdakiler objektif olsalar da yaşamış oldukları olumsuz şeyleri sizlere anlatmaktan 
çekineceklerdir. Akademisyenler boyutunda, sizin gelişiminiz için ne kadar destekçi olabilecekler ve bunun için ne kadar 
hevesliler buna bakın. İnternetteki sözlüklerde üniversite ile ilgili başlığa bakarak yorumları okuyabilirsiniz. Ancak burada ya-
zılan yorumların çoğunun kötü olduğunu göreceksiniz. Burası sizi yanıltmasın. Üniversitenin mevcut öğrencileri ve mezunları 
ile iletişim kurarak onların deneyimlerinden faydalanın. Karar verirken artı ve eksi yönleri iyi muhakeme edin.

Yetenek Kıtlığının Üniversite ve Bölüm Tercihindeki Önemi
Üniversite tercihi yaparaken yetenek kıtlığı konusunu dikkate alın ve bu konudaki trendleri gözden geçirin. Basit bir iktisat 
denklemini dikkate alın, arzın talebi karşılayamadığı bölümlere yönelin veya talebin artacağı ama arzın aynı ölçekte artma-
yacağı sektörleri tahmin etmeye çalışın. Üniversiteden mezun olduğunuzda size doğrudan mesleki unvan kazandırmayan, 
bir/birkaç disiplin öğretmeyen ve genel çalışma yelpazesine sahip bölümleri seçerken daha dikkatli olun. Üniversite mezunu 
işsizlerin yoğunlukla hangi bölümlerden olduğuna bakın. Kariyer sitelerini inceleyip, işletmelerin çalışan taleplerini inceleyin. 
Otomatize olabilecek işlerden uzak durun.

Şehir Faktörü
Üniversite tercihinde şehir önemli. Şehri geliştirsin diye açılan üniversiteleri tercih etmeyin. Bunun yerine, üniversiteye katkı 
sağlayabilecek şehirleri seçin. Üniversite ekosistemin bir parçası, alanınızla ilgili staj, iş ve etkinliklerin az olduğu, sosyal 
donatı alanları zayıf bir şehirde okumak dezavantaj olabilir.

Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporu 2020

Üniversite Tercihi İçin Kritik Noktalar
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Akıllı Tarım Uzmanları

Bilgi Sistemleri Uzmanı

Mesleki Tanıtım
Dünyamız ve insanlığın geleceği için gıda güvenliği, tarımsal 
üretim alanlarının korunması, bitki çeşitliliğinin devamı, genetiği 
değiştirilmemiş, sağlıklı gıdaya erişim, tarım ihracatı ve ticareti 
yaşamsal bir önem arz ediyor. Geleneksel tarımdan makineli 
tarıma geçiş, günümüzde akıllı tarıma dönüşüm, toprak ve 
iklim koşullarındaki değişimler tarımla ilgili insan kaynağının 
da farklı yetkinliklere sahip olmasını gerektiriyor. Makineler 
gelişiyor, ihtiyaca yönelik kişiselleştirilebilir tarım aletleri 
üretiliyor, tarım alanlarının yönetimi otomasyon sistemleri ile 
sağlanıyor ve tarımsal veri üretim sürecinin içine giriyor. Bunun 
yanına modern ziraat teknikleri ile çiftçinin kadim bilgisi de 
eklendiğinde akıllı tarım ile mevcut tarım alanlarından yüksek 
verim elde edilebiliyor. Akıllı tarım uzmanları tüm bu süreçleri 
birleştirecek, yönetecek ve geliştirecek kişiler oluyor. 

Temel Yetkinlikler
• Problem çözme
• Stres ve zaman yönetimi
• Hayal kurgulama ve hikayeleştirme
• Öğrenmeyi öğrenme
• Muhakeme ve karar alma

Okunabilecek Bölümler
• Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 
• Biyosistem Mühendisliği
• Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Makine Mühendisliği

Mesleki Tanıtım
Üretim, satış ve pazarlama, muhasebe ve finans, insan 
kaynakları gibi iş süreçleri bilgi sistemleri ile dijitale dönüşüyor. 
Bilgi sistemleri ile işletme veri ve bilgisi toplanıyor, işleniyor, 
depolanıyor ve dağıtılıyor. Sistemler, bilgisayar bilimi, yönetim 
bilimi ve yöneylem araştırması gibi teknik konuların yanı sıra 
ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal yönler de taşıyor. 
Bu nedenle sistem çalışanlarının örgütü tanıması ve yönetişim 
konusunda yetkin olması bekleniyor. Ayrıca, bu sistemlerin 
güvenliği iş sürekliliği ve işletme verilerinin/bilgilerinin korunması 
anlamında önem taşıyor. Bilgi teknolojisi altyapısında yer alan 
telekominikasyon ve ağ teknolojieri, veritabanları, sistemlerin 
analiz ve tasarımı ile testler alanın çalışma konuları arasında 
yer alıyor. Bugünkü anlamda modern bir işletmede çalışmak 
isteyenlerin yolu mutlaka sistemlerle kesişiyor. 

Temel Yetkinlikler
• Problem çözme
• Muhakeme ve karar alma
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Etkili iletişim
• Analiz ve tasarım yapabilme

Okunabilecek Bölümler
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• İşletme Enformatiği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği

Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporu 2020



6

Bilgi Teknolojileri Altyapı Uzmanı

Çocuk Gelişimi Uzmanı

Mesleki Tanıtım
Kurumların kullanmış oldukları yazılım ve bilgi sistemleri 
için bilgi teknolojisi altyapısına ihtiyaç duyuluyor. Her türlü 
kaynaktan gelen verinin dijital ortamda saklanması, veri 
analitiği, yazılım ve donanım kaynaklarının sanallaştırılması 
ile çeşitli hizmetlerin sanal kaynaklardan sunulması, kaynak 
erişimi, sistem güvenliği, kimlik doğrulama hizmetleri ve bütün 
bunların yapılabilmesi için gerekli donanım ve yazılımın 
temini, tasarımı, kodlaması, entegrasyonu ve güncellemesi bu 
alanın çalışma konuları arasında yer alıyor. Bilgi teknolojisi 
maliyetlerinin kaynakların verimli kullanılması ile düşürülmesi, 
hizmet hızı, sürekliliği ve kalitesi altyapı çalışmalarının temel 
amaçları arasında yer alıyor. Gelecek yıllarda hayatın her 
alanında dijital kaynaklarının kullanımının artacağı düşünülürse 
çözüm üreticilerine olan ihtiyaç da artacak. 

Temel Yetkinlikler
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Problem çözme
• Muhakeme ve karar alma
• Öğrenmeyi öğrenme
• Stres ve zaman yönetimi

Okunabilecek Bölümler
• Bilgisayar Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Yapay Zeka Mühendisliği
• İşletme Enformatiği
• Yönetim Bilişim Sistemleri

Mesleki Tanıtım
Okul öncesi (0-6 yaş arası), çocukların teknik, fiziksel ve mental 
gelişimi için en önemli dönem. Bu nedenle bu dönemin en iyi 
şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Dönemin ilk doğal eğiticisi 
ailelerin çocuklarla kalite vakit geçirebilmeleri için gerekli bilgi 
ve deneyime sahip olması gerekiyor. Çocuk gelişimi alanında 
çalışanlar, ailelere bu noktada danışmanlık yapıyor ya da 
eğitim süreçlerine doğrudan dahil oluyor. Çocuk belli bir yaşa 
geldiğinde kreş ve ana okuluna gitmeye başlıyor. Çocuğun 
sosyal öğrenmesinin geliştiği bu döneme maalesef ki çocukların 
bir kısmı halen dahil olamıyor. Ancak okul öncesi dönemin 
önemi fark edilmeye başlıyor ve çocuğa yatırımın en yüksek 
geri dönüşünün olduğu bu dönem için alanın uzmanlarına 
olacak ihtiyacın artacağı öngörülüyor. 

Temel Yetkinlikler
• Kendini tanıma
• Kapsayıcılık
• Küresel farkındalık
• Hayal kurgulama ve hikayeleştirme
• Stres ve zaman yönetimi

Okunabilecek Bölümler
• Okul Öncesi Öğretmenliği
• Çocuk Gelişimi
• Özel Eğitim Öğretmenliği
• Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
• Psikoloji

Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporu 2020
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Dijital Satış ve Pazarlama Uzmanı

Finansal Teknoloji Uzmanı

Mesleki Tanıtım
Dijitalde görünür olan işletmeler diğer işletmelere karşı 
rekabette avantaj elde ediyor. İnternet kullanım oranlarının 
artması ve bireylerin alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ile 
birlikte geleneksel satış ve pazarlama yöntemlerinin etkisi 
azalırken dijital ön plana çıkıyor. E-ticaret sitelerinin yanı sıra 
mobile uyumlu siteler ve mobil uygulamalar yoluyla alışveriş 
ve doğal olarak da reklamlar erişim ağını genişletiyor. Müşteri 
ilişkilerinin yönetimi çeşitli sistemler yoluyla gerçekleştiriliyor. 
Alanın uzmanları, bir yandan online kampanyanları yürütürken 
diğer yandan online itibarı da yönetiyor. İnternet aramalarında 
ön plana plana çıkmak birçok kişi ve işletmenin öncelikli 
hedeflerinden biri olmaya başladı. Site trafiklerinin takibi, 
internet sitesi, blog ve wikilerin yönetimi ve alternatif pazarlama 
yöntemleri de alanın çalışma konuları arasında yer alıyor.

Temel Yetkinlikler
• Entelektüel bilgi birikimi
• Okuma, araştırma ve gözlem yeteneği
• Tasarım odaklı düşünme
• Hayal kurgulama ve hikayeleştirme
• Analitik ve fonksiyonel düşünme

Okunabilecek Bölümler
• Yeni Medya
• İletişim Tasarımı
• Reklamcılık
• İnteraktif Medya Tasarımı
• Radyo, Televizyon ve Sinema

Mesleki Tanıtım
İşletme finansal kaynaklarının etkin yönetimi tüm işletmelerin 
önemli konuları arasında yer alıyor. Bu amaçla sistemler 
tasarlanıyor, uygulamalar geliştiriliyor ve adaptör yazılımlarla 
entegrasyon süreçleri gerçekleştiriliyor. Finansal işlemlerin 
otomatize edilmesi ve güvenliğinin sağlanması, finans temelli 
mobil uygulamalar ile yatırım yönlendirmesi yapan yapay 
zeka uygulamaları alanın popüler konuları arasında yer 
alıyor. İşletmelerin karar süreçlerinin veriyle desteklenmesi, 
risklerinin azaltılması, yatırım stratejilerinin belirlenmesi ve trend 
analizlerinin çıkarılması amacıyla finansal teknolojiler aktif 
olarak kullanılıyor. Blok zinciri altyapısı finansal kontratlar ve 
kripto para yoluyla ön plana çıkıyor. Matematiksel modeller, 
finans matematiği, finansal analiz, türev araçlar ve piyasaları, 
portföy yönetimi ile uluslararası finansal yönetim temel 
öğrenilmesi gereken konular olarak görülüyor.

Temel Yetkinlikler
• Matematiksel ve algoritmik düşünme
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Muhakeme ve karar alma
• Eleştirel düşünme
• Analiz ve tasarım yapabilme

Okunabilecek Bölümler
• Finans Mühendisliği
• Uluslararası Finans
• Matematik Mühendisliği
• İşletme Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği

Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporu 2020
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Havacılık Uzmanları

İş Zekâsı Danışmanı

Mesleki Tanıtım
Havacılık sektörü hem ulaşım hem de lojistik açısından önem 
kazanıyor. İniş-kalkış alanlarının ve havacılık işletmelerinin sayısı 
artıyor. İnsansız hava araçları fotoğraf ve video çekiminden 
lojistiğe, bilimsel araştırmalardan askeri teknolojilere birçok 
alanda kullanılıyor; drone pilotluğu bir iş haline geliyor. Yerden 
göğe operasyonel süreçler, geliştirmeler ve teknolojik yatırımlar 
için yeni çalışanlar havacılık ekosistemine dahil oluyor. 
Havacılıkla ilgili teknik veya sosyal yeni projeler ortaya çıkıyor, 
heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Uçan araçlar ve uzay 
seyehatleri artık daha yüksek sesle konuşuluyor. Multidisipliner 
uzaycılar (öğretmen-astronot, doktor-astronot gibi) ortaya 
çıkıyor ve uzayda yeni yaşam alanları için keşfe koyuluyor. 

Temel Yetkinlikler
• Merak ve gözlem yeteneği
• Tasarım odaklı düşünme
• Planlama ve organizasyon yeteneği
• Muhakeme ve karar alma
• Stres ve zaman yönetimi

Okunabilecek Bölümler
• Uçak Mühendisliği
• Uzay Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Havacılık Yönetimi

Mesleki Tanıtım
İş zekası işletmelerin iş süreçlerinden elde ettiği verilerin işletme 
amaçları doğrultusunda kullanılması için veriyi işliyor, anlamlı 
sonuçlar çıkarıyor ve belirli kriterler çerçevesinde raporluyor. İş 
zekası araçları ile trend analizleri ve özet raporlar çıkarılıyor, 
temel performans kriterleri ölçümleniyor ve karar süreçleri 
güçlendiriliyor. Yeni işler için işletmenin bilgi birikimi ve kurumsal 
varlık hafızası ön plana çıkarılıyor. Veriler yazılan sistemler 
(arayüzler) ile otomatik olarak işlenebilir, duruma göre çeşitli 
analiz yöntemleri kullanılabilir, yapay zeka ile farklı durumları 
değerlendirebilecek uygulamalar geliştirilebilir. Zaman 
içinde veri madenciliğinin bir kısmının otomatize olabileceği 
görülüyor. Ancak bu otomatize sistemleri tasarlayacak ve 
kullanacak kişilere ihtiyaç olması nedeniyle iş zekası varlığını 
farklı şekillerde sürdürmeye devam edecek. 

Temel Yetkinlikler
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Muhakeme ve karar alma
• Problem çözme
• Matematiksel ve algoritmik düşünme

Okunabilecek Bölümler
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• İşletme Enformatiği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
• Matematik Mühendisliği

Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporu 2020
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Kent Tasarımcısı

Kontrol ve Otomasyon Mühendisi

Mesleki Tanıtım
Kentleşme sürecinin sıkıntıları, şehirlerdeki yaşamsal sorunlar, 
kentsel dönüşüm, akıllı şehir uygulamaları, kentsel hareketlilik ve 
bağlantılı olarak ulaşım-erişim kentsel tasarımın hayatımız için 
önemini ortaya koyuyor. İnsanlığın bugünü ve yarını için daha 
yaşanabilir ve kolaylaştırıcı kentler tasarlamak, yeni teknoloji 
ve sistemleri bu amaç doğrultusunda geliştirmek ve kullanmak, 
sosyal donatı alanlarını çoğaltmak ve çeşitlendirmek kentsel 
tasarımcıların başlıca alanları arasında yer alıyor. Yalnızca ilgili 
belediye çalışanlarının değil, mimarların, iç mimarların, peyzaj 
mimarlarının, çevre tasarımcılarının, ürün tasarımcılarının 
ortaya koymuş olduğu eserler kentlerin kimliğini meydana 
getiriyor. Bu noktada tasarım odaklı bakış açısı ve estetik kaygı 
her mesleki alanda dikkat edilmesi gereken belirleyici bir unsur 
haline geliyor. 

Temel Yetkinlikler
• Entelektüel bilgi birikimi
• Tasarım odaklı düşünme
• Problem çözme
• Muhakeme ve karar alma
• Hayal kurgulama ve hikayeleştirme

Okunabilecek Bölümler
• Şehir ve Bölge Planlama
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
• Mimarlık/Peyzaj Mimarlığı
• İnşaat Mühendisliği
• Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mesleki Tanıtım
Endüstri 4.0 ile birlikte endüstriyel robotlar üretimin her 
alanında kullanılmaya başlıyor, üretim otomatikleşiyor ve 
karanlık fabrikalar ortaya çıkıyor. Nesnelerin interneti ile akıllı 
ve bağlantılı cihazlar ortaya çıkıyor, bu cihazların işlemleri 
uzak kontrol ediliyor ve kişiselleştirilebilir üretim yaygınlaşıyor.  
3 ve 4 boyutlu yazıcıların kullanımı yayınlaşıyor. Akıllı evlerden 
dev tesislere, ısıtma, soğutma, aydınlatma başta olmak üzere 
birçok alan merkezi otomasyonlar tarafından yönetiliyor. 
Yarın cep telefonlarımızdan evimizdeki, ofisimizdeki birçok 
elektronik cihazı kontrol edeceğiz. Tüm bu süreçleri analiz 
edecek, tasarlayacak, kodlayacak, yönetecek, onaracak ve 
geliştirecek kişilere ihtiyaç var. Yapay zekadaki gelişmelerle 
birlikte bu alanın yeni bir evreye geçmesi bekleniyor. 

Temel Yetkinlikler
• Analiz ve tasarım yapabilme 
• Öğrenmeyi öğrenme
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Tasarım odaklı düşünme
• Matematiksel ve algoritmik düşünme

Okunabilecek Bölümler
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Yapay Zeka Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği

Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporu 2020
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Malzeme Bilimcisi

Mobil Uygulama Geliştirici

Mesleki Tanıtım
Malzeme bilimi, doğal olan malzemelerin verimli şekilde 
işlenmesi, farklı formlara ve şekillere dönüştürülmesi; doğal 
olmayan malzemelerin ihtiyaç veya geliştimeler doğrultusunda 
üretilmesi ile ilgileniyor. Malzemelerin ihtiyaç duyulan üretim 
alanı için gerekli olan mukavemeti, ısı direncini, ağırlığı, 
iletkenliği sağlaması alanın çalışma konuları arasında yer 
alıyor.  Malzemeler yoluya insan hayatının kolaylaştırılması 
hedefleniyor. Malzemelerin yeniden kullanımı, üretirken 
verimlilik ve alternatif üretim malzemeleri ile tükenen, 
kısıtlı kaynakların verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. 
Nanoteknoloji ve lazer işlemedeki gelişim, üç ve dört boyutlu 
yazıcılar ve farklı baskı yöntemlerinin ortaya çıkışı  malzeme 
bilimi ile lojistiği ön plana çıkarıyor. Alanda çalışacak kişilerin 
geliştirmelere ve yeniliklere açık olması gerekiyor. 

Temel Yetkinlikler
• Tasarım odaklı düşünme
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Multidisipliner çalışabilme
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Öğrenmeyi öğrenme

Okunabilecek Bölümler
• Malzeme Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Kimya Mühendisliği
• Maden Mühendisliği
• Makine Mühendisliği

Mesleki Tanıtım
Günümüzde internet siteleri mobile uyumlu tasarlanıyor, 
m-ticaret yaygınlaşıyor, oyundan işe her alanda mobil çözümler 
ve uygulamalar geliştiriliyor. Mobilden internet kullanımı 
artıyor, insanlar vakitlerinin bir kısmını cep telefonunda veya 
tabletinde geçiriyor. Android, iOS ve diğer platformlar için 
farklı dil ve uygulama ortamlarında back-end geliştirmeler 
yapılırken işin arayüzü ve kullanıcı deneyimi de (UI/UX) önem 
kazanıyor. Mobil uygulama geliştirme girişimciler için de bir 
fırsat olarak görülüyor. Geçmişte bilgisayar tabanlı geliştirilen 
uygulamaların mobil versiyonları çıkarılırken şimdi ise salt mobil 
bazlı girişimlerin de olduğu görülüyor. Her yıl unicorn olan 
girişimlerde mobil ağırlığı artıyor. Mobil uygulama geliştirici 
olmak için doğrudan bir bölüm olmasa da, üniversitelerde 
mobil uygulama geliştirme derslerinin sayısı artıyor. Farklı 
öğrenme ortamlarında da çok sayıda kaliteli kurs bulunuyor.  

Temel Yetkinlikler
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Öğrenmeyi öğrenme
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Problem çözme
• Tasarım odaklı düşünme

Okunabilecek Bölümler
• Yazılım Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• İşletme Enformatiği
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• Yeni Medya

Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporu 2020
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Proje & Ürün Yöneticisi

Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı

Mesleki Tanıtım
Ölçeği ne olursa her proje bir takım standartlarla başlıyor ve 
sona eriyor. Başlangıçtan bitişe tüm süreçler ve bilgi alanları, 
kullanılan araçlar, proje yönetimi metodoloji ve çerçeveleri 
proje yönetiminin alanına giriyor. Serbest çalışmanın ve proje 
bazlı işlerin yükseldiği bir döneme geçiyoruz. IT temelli işlerin 
birçoğu proje yönetimi gerektiriyor. Ancak mesleğiniz ne olursa 
olsun kendinizi proje temelli bir işin içinde bulabiliyorsunuz. 
Bu alanda uluslararası geçerliliği olan PMP ve Prince2 gibi 
sertifikasyonlar yaygınlaşıyor. Ürün (dijital de olabilir) ortaya 
çıktıktan sonra ürünle ilgili tüm iş süreçlerinin (yönetim, finans, 
strateji, müşteri ilişkileri, satış ve pazarlama gibi) yönetimi 
ürün yöneticisi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yönlüyle ürün 
yöneticisi, ürünün mini CEO’sudur. 

Temel Yetkinlikler
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Muhakeme ve karar alma
• Güçlü liderlik özellikleri
• Stres ve zaman yönetimi
• Kapsayıcılık

Okunabilecek Bölümler
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• İşletme Enformatiği
• İşletme Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği

Mesleki Tanıtım
İşletmenin geleceğine yönelik stratejilerin belirlenmesi ve 
bu stratejiler doğrultusunda iş geliştirilmesi işletmelerin 
sürdürülebilirliği için önem taşıyor. İç ve dış faktörleri dikkate 
alıp işletmenin artı ve eksilerini değerlendirerek pozisyon 
belirlemek, trendleri analiz etmek, veriye dayalı analizler 
yapmak, yeni iş fikirleri üretmek, inovasyon kültürünü işletme 
ekosisteminde yaygınlaştırmak, araştırma ve geliştirmek 
yapmak, iş birlikleri ile sinerjiler oluşturmak, işletmenin iş 
süreçlerini iyileştirmek, yapılacak işler için gerekli fizibilite 
çalışmalarını yapmak, işletme için alternatif gelir kaynakları 
oluşturabilecek potansiyel işleri tespit etmek bu alanın çalışma 
konuları arasına giriyor. Strateji ve iş geliştirme, işletmenin 
tüm departmanları ve paydaşları ile birlikte çalışıyor, zaman 
zaman yönetim ve yatırım danışmanlığı yapıyor. Çalışmalarının 
bir kısmı proje bazlı yürüyor. Alan için planlama, organizasyon 
ve iş takibi önemli oluyor.

Temel Yetkinlikler
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Küresel farkındalık
• Kapsayıcılık
• Hayal kurgulama ve hikayeleştirme
• Problem çözme

Okunabilecek Bölümler
• Endüstri Mühendisliği
• İşletme Mühendisliği
• İşletme
• Ekonomi
• Uluslararası Finans

Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporu 2020
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Tasarımcı

Tıp Mühendisi & Biyoenformatik Uzmanı

Mesleki Tanıtım
Tasarlamak hayatın her alanı için önem taşıyor. İletişimden işe, 
mekandan modaya, eğitimden oyuna, arayüzden deneyime 
bazen bir süreç bazen de bir ürün olarak birçok şey tasarlanıyor. 
Tasarım, bu anlamda disiplinlerüstü bir kavram olarak yüksek 
katma değerli üretim ve kalkınmanın temel itici gücü olarak 
görülüyor. Teorik ve pratiği kültürle, sanatla, ekonomiyle; özetle 
sosyal yaşamla iç içe, hayatı güzelleştiriyor ve kolaylaştırıyor. 
Tasarımı konu edinen birçok meslek bulunuyor. Ancak ne iş 
yapılırsa yapılsın tasarım odaklı düşünme fayda sağlıyor. 
Bu nedenle doğrudan tasarım temelli bir iş yapmayanların 
da tasarım farkındalığında olmaları ve tasarımcı yönlerini 
geliştirmeleri faydalı olacaktır. 

Temel Yetkinlikler
• Eleştirel düşünme
• Yaratıcı düşünme
• Entelektüel bilgi birikimi
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Problem çözme

Okunabilecek Bölümler
• Endüstri Ürünleri Tasarımı
• Görsel İletişim Tasarımı
• Dijital Oyun Tasarımı
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
• Moda Tasarımı

Mesleki Tanıtım
Tıp mühendisliği ve biyoenformatik tıp, biyoloji ve teknolojiyi 
bir araya getiriyor. Tıp alanında kullanılan malzemeler teşhis, 
tedavi ve sonrası dönem için büyük önem arz ediyor. Medikal 
malzemelerin geliştirilmesi tıp mühendisliğinin alanına giriyor. 
Tıp mühendisliği medikal malzemelerin yanı sıra tıp eğitiminde 
kullanılan teknolojik öğeler, veri/bilgi tabanlı uygulamalar, 
hologramlar, çeşitli amaçlarla kullanılan robotik ürünler, hasta 
konforunu artıran teknik donanımlar ve medikal bilgi sistemleri 
gibi alanlarla da ilgileniyor. Biyoenformatik ise biyoloji, 
özellikle de moleküler biyoloji ile bilgisayar bilimlerini bir araya 
getiriyor. Reel ortamda yapılabilecek işlemlerin simülasyonu, 
tıbbi araştırmalar için yüksek hızlı hesaplama, merkezi veri 
iletişimi ve istatistiksel modelleme yoluyla bilgisayar temelli 
deneyler ve ilaç tasarımları yapılıyor.

Temel Yetkinlikler
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Problem çözme
• Muhakeme ve karar alma
• Eleştirel düşünme
• Analitik ve fonksiyonel düşünme

Okunabilecek Bölümler
• Biyoenformatik ve Genetik
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Tıp Mühendisliği
• Biyomedikal Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği

Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporu 2020
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Uluslararası Hukukçu

Web Tasarımcı & Programcı

Mesleki Tanıtım
Dünya üzerindeki her şey birbirine entegre oluyor. Ülkeler 
arası hukuki süreçleri ve anlaşmaları yürüterek uluslararası 
işlere katkı sağlayacak, özellikle de ticaret hukuku alanındaki 
kişilere ihtiyaç artıyor. Bu alanda çalışacak kişilerin ülkeler arası 
hukuki farklılıkları, uluslararası anlaşmaları ve diğer bağlayıcı 
düzenlemeleri bilmesi gerekiyor. Bu nedenle de iyi düzeyde 
hukuk bilgisinin yanı sıra ilgili ülkelerin dillerini de, özellikle 
de İngilizce, iyi düzeyde bilmekte fayda olacaktır. Yazılı 
hukuk kurallarının yanı sıra ülkelerin geçmişten bugüne olan 
ilişkilerini, kültürel ve tarihi bağlarını iyi bilmek, coğrafyaları iyi 
tanımak gerekiyor. Hukuk alanındaki önemli dönüşümlerden 
biri de alana bilgi ve iletişim teknolojilerinin girmesi. Dijital 
kontratlardan hukuki verilerin analizine kadar birçok konuda 
önemli gelişmeler yaşanıyor ve bunlara hazırlamak gerekiyor.

Temel Yetkinlikler
• Küresel farkındalık
• Muhakeme ve karar alma
• Problem çözme
• Stres ve zaman yönetimi
• Öğrenmeyi öğrenme

Okunabilecek Bölümler
• Hukuk
• Uluslararası İlişkiler
• Uluslararası Ticaret ve Finans
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
• Ekonomi
Hukuk dışındaki bölümler danışmanlık boyutu ile.

Mesleki Tanıtım
Kişiler, kurumlar ve işletmeler kendilerini ifade etme, tanıtma, 
ürün ve hizmet alma/satma, bilgi edinme, sosyalleşme ve  
daha birçok amaçla internet sitelerini kullanıyor. Hem istemci 
taraflı diller hem de sunucu taraflı diller için geliştiricilere ihtiyaç 
duyuluyor. Yapay zeka, hazır araçlar veya sistemlerle yazılım 
geliştirmenin kolaylaşacağı düşünülse de işin uygulama kısmının 
hiç de öyle olmadığı, ilgili dilleri bilmeyen geliştiricilerin en ufak 
değişikliklerde dahi sorun yaşadığı ve insan faktörünün önemini 
koruduğu görülüyor. Alanda sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor, 
bu nedenle sektörde çalışacak kişilerin gelişmeleri takip 
ederek yeni teknoloji, dil ve sistemleri öğrenmeleri gerekiyor. 
İnternet sitelerinin sayısının artması nedeniyle sektörde nitelikli 
çalışanlara olan ihtiyacın devam etmesi bekleniyor. 

Temel Yetkinlikler
• Öğrenmeyi öğrenme
• Problem çözme
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Muhakeme ve karar alma
• Hayal kurgulama ve hikayeleştirme

Okunabilecek Bölümler
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• İşletme Enformatiği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
• Görsel İletişim Tasarımı

Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporu 2020
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Yeni Medya Uzmanı

Yenilenebilir Enerji Mühendisi

Mesleki Tanıtım
Gerçek hayatı etkileyen birçok şey dijitale taşınıyor. Yeni 
medya ile birey, toplum, ekonomi, kültür, politika ve hukuk 
sistemleri de dönüşüyor. Haberleri internet haber siteleri ile 
sosyal medyadan okuyor, oyunları bulut platformlardan indirip 
çevrimiçi oynuyor, ihtiyacımız olan şeyleri arama motorları, 
video siteleri ve wikilere soruyor, sanalda sosyalleşiyor ve farklı 
platformlarda yeni kimlikler inşa ediyoruz. Günümüzün büyük 
bölümünde bilgisayar veya cep telefonu ile etkileşiyoruz. Yeni 
medya ortamlarının geliştirilmesi, içerik üretilmesi, tasarımların 
yapılması, platformların yönetilmesi ve istatistiksel analizlerinin 
yapılması, dijital reklam ve kampanyaların planlanması, dijital 
müşteri ilişkilerinin yönetimi, platform verilerinin içerik analizi 
için araçların geliştirilmesi gibi birçok alan yeni medyanın 
çalışma konuları arasında yer alıyor. 

Temel Yetkinlikler
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Muhakeme ve karar alma
• Stres ve zaman yönetimi
• Hayal kurgulama ve hikayeleştirme
• Etkili iletişim yeteneği

Okunabilecek Bölümler
• Yeni Medya
• Görsel İletişim Tasarımı
• Reklamcılık
• Radyo Televizyon ve Sinema
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Mesleki Tanıtım
Sanayi ekonomisi döneminde artan enerji ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için birçok ülke termik ve nükleer santral 
yatırımları yaptı. Yenilenebilir enerji teknolojileri günümüzdeki 
kadar gelişmemişti ve ucuz değildi. Bugün ise durum 
bambaşka. Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler enerji 
ihtiyaçlarını doyuma ulaştırıyorlar. Yenilenebilir enerji üretimi 
için araştırma ve geliştirme faaliyetleri önem kazanıyor, 
yenilenebilir enerji herkes için ulaşılabilir konuma geliyor. 
Ülkeler fosil bağımlılıklarını azaltmak (bağlantılı olarak petrol 
sahibi olmayan ülkeler için cari açığın azalması) ve nükleer 
santrallerin yüksek risk ve maliyetlerinden kaçınmak amacıyla 
başta güneş ve rüzgar enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yöneliyor. Ayrıca, ülkeler başta üretimde ve 
motorlu taşıtlarda elektrik kullanımı yaygınlaştırarak yaşam 
kalitesini artırıyorlar. Yeni ekonominin enerji kaynağı olarak 
yenilenebilir enerji ön plana çıkıyor.

Temel Yetkinlikler
• Problem çözme
• Analitik ve fonksiyonel düşünme
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Muhakeme ve karar alma
• Matematiksel ve algoritmik düşünme

Okunabilecek Bölümler
• Enerji Sistemleri Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Fizik Mühendisliği
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