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GİRİŞ
Günün ve Geleceğin Meslekleri Raporu, Yeni Ekonomi Derneği yayını olarak her yıl temmuz ayında 
kamuoyu ile güncellenmiş şekilde paylaşılacaktır. Rapor ilk defa Temmuz 2016’da hazırlanmıştır. 2017 
yılı raporu, kamuoyu ile paylaşılan ilk rapordur. 

Rapor ile üniversite ve alan seçecek olan öğrencilere ve kariyerine yeni bir alanda devam etmeyi 
düşünen profesyonellere yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bizim seçtiğimiz mesleki alanlar nihai 
alanlar değildir. Belirlenmiş alanlarda çalışmak yerine sevdiğiniz ve yeteneğiniz olan alanlara 
da yönelebilirsiniz. Piyasadaki boşlukların farkına vararak kendi belirlediğiniz yeni iş alanlarını 
oluşturabilir, bu alanlarla ilgili şirketlere teklifte bulunabilirsiniz. 

Raporun güncellenecek versiyonları için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.

Delicate Tension, Wassily Kandinsky
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Tercih robotlarının cazibesine kapılarak puan bazlı tercih yapmayın. Kariyer eğilim testi yaparak temel 
yetkinliklerinizi belirleyin. Aynı puan türü ile öğrenci alan birçok bölüm farklı yetkinlikler gerektiriyor.

İyi bir üniversite veya bölüm tercihi başlı başına yeterli olmayabilir. Üniversitenin genel imkanları ile 
tercih etmeyi düşündüğünüz bölümün eğitim kalitesini araştırın. Bazen üniversite iyi bölüm kötü, bazen 
üniversite kötü bölüm iyi olabiliyor. Mümkünse ikisinin de iyi olduğu yerleri tercih etmeye çalışın. En 
iyi üniversite ve bölümü tercih etmiş olsanız da sonucu sizin çabanız belirliyor. Kendinizi üniversite 
hayatınız boyunca teknik ve sosyal yönlerden geliştirmeye çalışın.

Başkalarının tecrübelerinden faydalanın. İlgili üniversite ve bölümde okuyan öğrencilere ulaşıp 
fikirlerini almaya çalışın. Alacağınız fikirlere sözlük yorumlarından daha fazla değer verin. Sözlüklere 
bakarsanız Türkiye’nin en iyi üniversite ve bölümleri hakkında dahi bolca kötü yorum var. 

Türkiye yetenek kıtlığı (skill shortage) olan ülkelerden birisi. Yetenek kıtlığı, piyasanın taleplerine 
üniversite mezunlarının alan ve yetkinlikleri nedeniyle cevap verememesi demek. Örneğin, Türkiye’de 
bir bölüm mezunu on binlerce işsiz varken, mobil uygulama geliştirecek kişiler bulunamıyor. Yetenek 
kıtlığı sadece teknolojik veya üst düzey bilgi ve yetenek gerektiren alanlarda olmuyor. Birçok ülke 
yetenek kıtlığını aşabilmek için eğitim bütçeleri oluşturuyor hatta bu yeteneklere sahip kişilere özel 
çalışma izinleri veriyor. Örneğin, Yeni Zelanda mekanik mühendis de arıyor at eğiticisi de. 

Üniversiteden mezun olduğunuzda size mesleki unvan kazandırmayan ve geniş çalışma yelpazesine 
sahip meslekleri seçerken daha dikkatli olun. Tercih yaparken üniversite mezunu işsizlerin hangi 
bölümlerden olduğuna bakın. Aynı zamanda kariyer sitelerindeki iş ilanlarını da inceleyin, neye 
ihtiyaç duyulduğu konusunda fikir verebilir. Dört sene içinde değişebilir diye düşünmeyin, üniversiteye 
başladığınız andan itibaren alanın içinde olacaksınız.

Üniversite medeniyetin olduğu yerde okunur. Şehri kalkındırsın diye açılmış olan üniversiteleri tercih 
etmeyin. Bunun yerine, şehrin katkı sunduğu üniversiteleri tercih edin. Alanınızla ilgili staj, iş imkânı ve 
etkinliklerin olmadığı bir şehirde okumak dezavantaj olabilir.

İmkânınız varsa yazmayı düşündüğünüz okulu gezin ve atmosferi görün. Muhtemel hocalarınızı 
araştırın ve onlarla tanışın. Size rehberlik etmek için heveslerini gözlemleyin. 

Bilginin geçerlilik süresi 3-4 yıla kadar düştü. Bazen anlık yeni bir bilgi veya gelişme öğrendiklerinizi 
çöp haline getirebilir, yaşam boyu eğitim artık kaçınılmaz. Üniversiteleri bilgi yükleyen değil bilgiye 
nasıl ulaşılacağını öğreten yerler olarak düşünün. Tercih etmeyi düşündüğünüz üniversite ve bölüm size 
vizyon kazandırabilecek mi, değerlendirin.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK ADAYLARA ÖNERİLER

Yetenek Kıtlığı

Üniversite ve Şehir

Akademisyenler

Yaşam Boyu Eğitim

Tecrübe

Üniversite ve Bölüm

Tercih Robotu
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Detaylı bilgi almak için aşağıdaki kaynakları kullanabilirsiniz.
The Future of Jobs, WEF

Skills Matter, OECD

#  2015  2020
1  Problem Çözme  Problem Çözme
2  Takım Çalışması  Eleştirel Düşünme
3  İnsan Yönetimi  Yaratıcılık
4  Eleştirel Düşünme  İnsan Yönetimi
5  Müzakere  Takım Çalışması
6  Kalite Kontrol  Duygusal Zeka
7  Değişime Uyum Sağlama  Muhakeme ve Karar Alma
8  Muhakeme ve Karar Alma  Değişime Uyum Sağlama
9  Etkili Dinleme  Müzakere

10  Yaratıcılık  Bilişsel Esneklik

World Economic Forum’a Göre 
Geleceğin Mesleklerinde Önem Kazanacak 10 Yetkinlik

YETKİNLİKLER
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Dünya üzerindeki trendleri analiz ettik, iş ilanlarını inceledik, yetenek aranan alanlara yoğunlaştık. 
Kimi bugün için önemli olan kimi gelecekte önem kazanacak meslekleri belirledik. 

Belirlediğimiz bazı mesleklerin istihdamı az olmasına rağmen önemi fazla olduğu için listemize dahil 
ettik. Bugün önemli olan ve gelecekte de önemli olabilecek bazı meslekleri ise gelenekselleştikleri için 
listemize dahil etmedik. 

Belirlemiş olduğumuz mesleklerin kısa tanıtımı, alanda çalışmak için gerekli olan beş temel yetkinlik ve 
ilgili meslek alanında çalışabilmek için öncelikli okunabilecek beş bölümü sizinle paylaşıyoruz. Temel 
yetkinliklere uyum alanda heyecanlı ve mutlu çalışmanızı sağlayacak. Mesleğe yakın bölüm tercihi ise 
bilgi ve sosyal çevre edinmenizi kolaylaştıracak. 

Meslekler alfabetik olarak sıralanmıştır.

RAPOR HAKKINDA

Composition 8, Wassily Kandinsky
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Bilgi Sistemleri Uzmanı & Bilgi Güvenliği Uzmanı
İşletmeler üretim, satış ve pazarlama, muhasebe ve finans, insan kaynakları gibi iş süreçlerini bilgi 
sistemleri üzerinden yürütmektedirler. Bilgi sistemleri vasıtası ile veri veya enformasyonlar toplanır, 
işlenir, depolanır ve dağıtılır. Bilgi sistemleri bilgisayar bilimi, yönetim bilimi ve yöneylem araştırması 
gibi alanlar dışında ekonomi, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal alanlarla da ilgilenir. Bu nedenle sistem 
çalışanları, örgütleri varlıkları anlama ve yönetişim konusunda yetkin olmalıdırlar. Bilgi güvenliği 
çalışanları ise telekomünikasyon ve ağ teknolojileri, veri tabanları, sistem analiz ve tasarımı, sistem 
testleri gibi konularda yetkin olmalıdırlar. Sosyal mühendislik ve bilgi sistemlerin örgüt yapılarını 
dönüştürmesi nedeniyle bilgi güvenliği çalışanlarının teknik bilimler dışında sosyal yönlerini de 
geliştirmeleri gerekmektedir. 

Temel Yetkinlikler
• Yeni bilgiler öğrenmeye açık olma
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Problem çözme
• İyi iletişim ve ilişki kurabilme

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

GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ
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GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ

Dijital Pazarlama Uzmanı
Dijitalde görünür olan şirketler diğer şirketlere karşı rekabetçi avantaj elde etmektedirler. İnternet kullanım 
oranının artması ve bireylerin alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ile beraber geleneksel pazarlama 
yöntemleri dijital pazarlamaya uyarlanmaya başladı. Dijital pazarlama alanı büyüme ivmesinde 
olduğundan kendi içinde uzlaşma henüz oluşmamıştır. Bu nedenle dijital pazarlama uzmanları birden 
fazla disiplinle ilgili işler yapmaktadırlar. Görünür olmayı sağlayan arama motoru optimizasyonunu 
yapan bir kişi aynı zamanda online kampanya yönetimi veya kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
yönetimi de yapabilmektedir. Site trafiklerinin takibi, internet sitesi, blog ve wikilerin yönetimi, online 
reklam süreçlerinin takibi, sosyal medya pazarlaması ve satışı, e-posta ve SMS pazarlaması gibi işler 
de dijital pazarlama çalışanları tarafından yapılmaktadır. 

Temel Yetkinlikler
• Entelektüel bilgi birikimi, okuma, araştırma ve gözlem yeteneği
• Yaratıcı düşünme
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
• Tasarım odaklı düşünme
• İyi iletişim ve ilişki kurabilme

Okunabilecek Bölümler
• Yeni Medya
• İletişim Tasarımı
• İnteraktif Medya Tasarımı
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
• Radyo, Televizyon ve Sinema
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Finans Mühendisi
İşletmelerin finans kaynaklarının kullanımına yönelik analiz ve modellemeler yaparak risklerin 
azaltılmasını ve doğru kararların verilmesi sağlar. İşletmelerin yatırım stratejilerini de belirleyen finans 
çalışanlarının trendleri ve güncel gelişmeleri takip etmeleri ve veri analiz araçlarına hâkim olmaları 
gerekir. Finans matematiği, işletme finansı, finansal analiz, türev araçları, portfolyo yönetimi ve 
uluslararası finansal yönetim konularının yanı sıra temel analiz ve teknik analiz finans mühendisliğinin 
alanına girmektedir. 

Temel Yetkinlikler
• Matematiksel ve mantıksal düşünebilme
• Muhakeme ve karar alma yeteneği
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Problem çözme

Okunabilecek Bölümler
• Finans Mühendisliği
• Uluslararası Ticaret ve Finans
• Muhasebe ve Finans
• Bankacılık ve Finans
• Matematik Mühendisliği

GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ
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GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ

Gelecek Tasarımcısı
Gelecek tasarımcısı, bireyler ve işletmelerin olumlu veya daha iyi gelecek yaratmak amacı ile tasarım 
ve strateji geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. Gelecek tasarımcılarının dünya üzerindeki 
teknolojik ve toplumsal gelişmelerden haberdar olmaları gerekir. Bu nedenle alanda çalışacak kişilerin 
birden fazla yabancı dili iyi düzeyde biliyor olması gerekir. 

Temel Yetkinlikler
• Entelektüel bilgi birikimi, okuma, araştırma ve gözlem yeteneği
• İleri görüşlü ve açık fikirli olma
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Akıl, bilgi ve teknoloji temelli düşünebilme
• Muhakeme ve karar alma yeteneği

Okunabilecek Bölümler
• Tasarım, teknoloji, ekonomi ve toplum bilimleri alanındaki bölümler. Bölümün üzerine özel 
çalışmalarla alana yoğunlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle Temel Yetkinlikler bu alan için daha 
önemlidir. 
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GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ

Havacılık Uzmanları
Havacılık ulaştırma ve lojistik açısından daha da önem kazanacak. Havaalanlarının sayısı gün geçtikçe 
artacak. Ortaya çıkacak olan işletmeleri ve projeleri yönetecek, teknik araştırmalar (mühendislik 
ve ARGE) yapacak çalışanlara ihtiyaç olacak. Havacılık sektörünün son yıllardaki heyecan verici 
gelişmelerinin ardında Elon Musk var. Uzay seyahatleri ve yerleşimleri multidisipliner astronotları 
(öğretmen-astronot, doktor-astronot gibi) ortaya çıkaracak. Uçan araçlar, drone teknolojileri, farklı 
amaçlar için tasarlanmış insansız hava araçları hem teknoloji hem de kullanım yönüyle yeni meslekleri 
doğuracak. 

Temel Yetkinlikler
• Tasarım odaklı düşünme
• Trend takipçisi olma
• Stres altında doğru kararlar verebilme
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olma 
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme

Okunabilecek Bölümler
• Uçak Mühendisliği
• Uzay Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
• Elektronik Mühendisliği
• Meteoroloji Mühendisliği
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İş Zekası Danışmanı & Veri Madencisi
İş zekâsı ve veri madenciliği, işletmelerin ihtiyacı olan verileri toplar ve çeşitli yazılımlar, araçlar ve 
metotlar ile anlamlı bilgilere dönüştürür. İşletme performans göstergelerini inceler, karar süreçlerini 
güçlendirir ve işletmelerin yeni işler konusundaki bilgi birikimine katkı sunar. Elde edilen bilgilerin 
doğruluğu için veri temini ve veri kalitesinin sağlanması, raporların tasarlanması ve geliştirilmesi de bu 
alanın kapsamına girmektedir. Farklı araçlardan elde edilen veri miktarının artması bu verileri analiz 
edebilecek kişilere duyulan ihtiyacı artırmaktadır. 

Temel Yetkinlikler
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Muhakeme ve karar alma yeteneği
• Matematiksel ve mantıksal düşünebilme
• Tasarım odaklı düşünme
• Problem çözme

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

GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ
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GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ

Kent Tasarımcısı
Şehirlerin yerleşimi ve estetiği, inşaat alanındaki çalışmalarda belirleyici olmaya başlıyor. Özellikle 
kentleşme sürecindeki sorunların fazlalığı, döngüye girmiş olan kentsel dönüşüm ve yaşam alanı 
talepleri kentlerin iyi planlanmasını gerektiriyor. Ulaşım çözümleri, yeşil şehirler, ekonomik ve kültürel 
kent tasarımları bu alanın kapsamına giriyor. 

Temel Yetkinlikler
• Entelektüel bilgi birikimi, okuma, araştırma ve gözlem yeteneği
• Tasarım odaklı düşünme
• Problem çözme
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
• Stres altında doğru kararlar verebilme

Okunabilecek Bölümler
• Şehir ve Bölge Planlama
• Peyzaj Mimarlığı
• Mimarlık
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
• İnşaat Mühendisliği
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Malzeme Bilimcisi
Malzeme bilimi, doğal malzemelerin işlenmesi ve doğal olmayan malzemelerin üretimi ile ilgileniyor. 
Böylece insan yaşamının kalitesinin artması hedefleniyor. Tükenen kaynakları dengelemek için üretimde 
verimlilik sağlanması gerekiyor, bu da malzeme çeşitliliği ile mümkün olabiliyor. Nanoteknoloji ve 3D 
baskı ile malzeme bilimi ve lojistiği daha da önem kazanacak. Bu alanda çalışacak kişilerin güncel 
teknolojilere ve kimya bilimine hâkim olması gerekiyor. 

Temel Yetkinlikler
• Tasarım odaklı düşünme
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Multidisipliner çalışabilme
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
• Araştırmacı kişiliğe sahip olma

Okunabilecek Bölümler
• Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Kimya
• Fizik
• Maden Mühendisliği

GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ
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GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ

Mobil Uygulama Geliştirici
Mobilde internet kullanım oranları hanelerde kullanım oranlarından daha fazla. İşletmeler de bu fırsatı 
değerlendirmek için farklı çözümlerle karşımıza çıkıyor. Bu bazen yeni bir iş modeli olurken bazen de 
bir inovasyon olabiliyor. Mobile uyumlu site tasarımlarının yanı sıra her şeyin artık bir mobil uygulaması 
olmaya başladı. Doğal olarak da bu uygulamaları geliştirecek kişilere olan ihtiyaç artıyor. 

Temel Yetkinlikler
• Matematiksel ve mantıksal düşünebilme
• Tasarım odaklı düşünme
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Akıl, bilgi ve teknoloji temelli düşünebilme
• Yeni bilgiler öğrenmeye açık olma

Okunabilecek Bölümler 
• Yazılım Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• İşletme Enformatiği
• Yeni Medya
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Nöropsikolog
Psikoloji, psikiyatri ve tıp bilimlerinin ortak çalışma alanına giren nöropsikoloji, beynin işlevleri ile 
davranışlar arasındaki ilişkiyi inceler. Nöropsikolojideki gelişmeler birçok hastalığın nedenlerinin 
bulunmasına ve tedavisine yardımcı olacaktır. İnsan davranışlarını inceleyen bilimler, karar alma 
faktörleri ile ilgilenmektedirler, bu da endüstriyel nöropsikoloji ve nöropazarlama alanını ortaya 
çıkarmıştır. 

Temel Yetkinlikler
• Sosyal ilişkileri güçlü olma
• Stres altında doğru kararlar verebilme
• Entelektüel bilgi birikimi, okuma, araştırma ve gözlem yeteneği
• Muhakeme ve karar alma yeteneği
• Problem çözme

Okunabilecek Bölümler
• Psikoloji
• Tıp (Nöroloji)
• Tıp (Psikiyatri)
• Sosyoloji
• İşletme (Pazarlama)

GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ
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GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ

Proje Yöneticisi
Ölçeği ne olursa olsun geliştirilen her proje belirli standartlarda başlıyor ve sona eriyor. Başlangıçtan 
bitişe ve hatta sonrasına tüm süreçler proje yönetiminin alanına giriyor. Proje odaklı çalışma güncel 
trendlerden biri haline geldi. Mesleğiniz ne olursa olsun kendinizi projelerin içinde bulabiliyorsunuz, 
bu nedenle proje yönetimi geniş kapsamlı bir alan. PMP ve Prince2 gibi sertifikasyonlara sahip olmak 
önemli bir avantaj. IT sektörü temelli çoğu çalışma proje yönetimi ilkelerine göre tasarlanıyor.

Temel Yetkinlikler
• Grup çalışmasına yatkın olma
• Liderlik vasıflarına sahip olma
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olma 
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Akıl, bilgi ve teknoloji temelli düşünebilme

Okunabilecek Bölümler 
• Proje bazlı çalışmaya uygun olan tüm bölümler. 
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Robot Teknisyeni & Nesnelerin İnternet Uzmanı
Sanayi devrimi ile kurulan fabrikalar zamanla işgücünün daha ucuz olduğu bölgelere taşındı. Şimdi 
ise fabrikalar ana yurtlarına dönüyor. Çünkü endüstriyel robotlarla yapılan üretim maliyetler açısından 
daha uygun hale geldi. Zaman içinde üretim 3D-4D yazıcılarla fabrikalardan evlere geçiş yapacak. Bu 
süreçte endüstriyel robotlar ve 3D-4D yazıcıları tasarlayacak, kodlayacak ve onaracak kişilere ihtiyaç 
duyulacak. İki nesnenin internet vasıtası ile birbiriyle haberleşmesini sağlayan nesnelerin interneti ile 
birçok elektronik cihaz birbiriyle haberleşerek çok miktarda iş yapacak. Yapay zekadaki gelişmelerle 
otomasyon yeni bir evreye taşınacak. 

Temel Yetkinlikler
• Matematiksel ve mantıksal düşünebilme
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Tasarım odaklı düşünme
• Akıl, bilgi ve teknoloji temelli düşünebilme
• Teknolojik gelişmelere meraklı olma

Okunabilecek Bölümler
• Elektronik Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
• Fizik
• Matematik

GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ
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Tasarımcı
Tasarım, zihinde canlandırılan şekil ve süreçlerin gerçek hayatta ortaya çıkardığı her türlü esere 
deniyor. Grafik tasarımdan endüstriyel ürün tasarımına, iş tasarımından kariyer tasarımına, mimari 
tasarımdan kent tasarımına, moda tasarımından eğitim tasarımına kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. 
Önümüzdeki yıllarda iyi tasarımcılara olan ihtiyaç artacak. 

Temel Yetkinlikler
• Tasarım odaklı düşünme
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olma 
• Yaratıcı düşünme
• Entelektüel bilgi birikimi, okuma, araştırma ve gözlem yeteneği
• Trend takipçisi olma

Okunabilecek Bölümler
• Mimarlık, mühendislik, sanat ve tasarım, iletişim fakülteleri bölümleri. 



.
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Tıp Mühendisi &Biyoenformatik Uzmanı
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 hologramlar, çeşitli amaçlarla kullanılan robotik 
ürünler, hasta konforunu artıran teknik donanımlar ve medikal bilgi sistemleri gibi alanlarla da 
ilgileniyor. Biyoenformatik ise biyoloji ile bilgisayar bilimlerini bir araya getiriyor. Bilgisayar temelli 
deneyler, ilaç tasarımları, tıbbi araştırmalarda yüksek hızlı hesaplama gibi işlemler için programlama 
ve biyoloji bilgisine sahip kişilere ihtiyaç duyuluyor. 

Temel Yetkinlikler
• Detaylara özen gösterme
• Tasarım odaklı düşünme
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Yaratıcı düşünme
• Kaliteye önem verme

Okunabilecek Bölümler
• Tıp Mühendisliği
• Biyomedikal Mühendisliği
• Biyoenformatik
• Bilgisayar Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği

GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ
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Uluslararası Hukukçu
Dünya üzerinde her şey birbirine entegre olurken meydana gelen hukuki sorunları çözecek, farklı 
ülkelerde operasyon yürütebilecek özellikle ticaret hukuku alanındaki kişilere ihtiyaç gün geçtikçe 
artıyor. Bu alanda çalışacak kişilerin farklı ülkelerin hukuk sistemlerini, uluslararası anlaşmaları ve 
diğer bağlayıcı hükümleri biliyor olması gerekiyor. İyi düzeyde yabancı dil bilmek avantaj olabilir. 

Temel Yetkinlikler 
• Kültürel farklılıkları kavrama
• Değişimlere uyum sağlama
• Stres altında doğru kararlar verebilme
• Muhakeme ve karar alma yeteneği
• Entelektüel bilgi birikimi, okuma, araştırma ve gözlem yeteneği

Okunabilecek Bölümler
• Hukuk
• Uluslararası İlişkiler (Danışmalık Hizmetleri)

GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ
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Web Tasarımcı
Kişiler ve kurumların kendini ifade etme, ürün ve hizmet alma/satma, bilgi edinme, haberdar olma, 
sosyalleşme ve daha birçok amaçla internet sitelerini kullandığı bir çağda yaşıyoruz. Doğal olarak 
da bu siteleri birilerinin yapması gerekiyor. Özellikle sunucu taraflı programlama dillerinde ciddi bir 
çalışan açığı var, kısa vadede bu açığın kapanması mümkün görünmüyor. Yapay zekâ veya çeşitli 
araçlarla tasarım ve kodlamanın kolaylaşacağı düşünülse de insan faktörü önemini koruyacak.  

Temel Yetkinlikler
• Özgün çalışmalara önem verme
• Tasarım odaklı düşünme
• Detaylara özen gösterme
• Kaliteye önem verme
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olma 

Okunabilecek Bölümler
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• İşletme Enformatiği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
• İletişim Tasarımı
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Yazılım Mühendisi
Yazılım mühendisliği, masaüstü uygulamalardan bilgi sistemlerine, web tasarımdan mobil uygulamalara 
kadar geniş bir alana hitap ediyor. Zaman içinde ihtiyaçlar ve işler nedeniyle belirli yazılım 
alanlarında uzmanlaşma gerçekleşse de entegrasyon projeleri ve adaptör yazılım üreticileri için kendi 
içinde multidisipliner sayılabilecek bu alan ciddi avantajlar içeriyor. İş alanlarına bakarsanız hem 
web hem de mobil teknolojilerine hâkim veya hem bilgi sistemlerine hem de bu sistemlerin masaüstü 
uygulamalarına hâkim kişilerin arandığını görürsünüz. Kendini yazılıma adayacaklar için uygun bir 
alan. Piyasada yeterince yazılımcı bulunmadığı için iyi bir yazılımcı zaman zaman mesai saatinin 
iki katı süre çalışabiliyor, kazancı da buna göre artış gösteriyor. Birçok şirket yeni ve işi bilmeyen bir 
yazılımcıyı işe almak yerine iyi bir yazılımcıyı daha fazla çalıştırmayı tercih ediyor. Sosyal yaşantınız 
biraz kısıtlanabilir ama piyasanın çok üzerine maaş alırsınız. 

Temel Yetkinlikler
• Matematiksel ve mantıksal düşünebilme
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
• Yaratıcı düşünme
• Trend takipçisi olma
• Detaylara odaklanabilme

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

GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ
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Yeni Ekonomi Danışmanı
Yeni ekonomi çalışanları, iş süreçlerindeki dönüşümü takip eden, bu konularda teknik ve sosyal bilgilere 
sahip kişilerdir. İşletmeleri geleceğe hazırlayarak rekabetçi avantaj elde edilmesini sağlarlar. 

Temel Yetkinlikler
• Trend takipçisi olma
• Ekonomi ve teknoloji odaklı düşünme
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
• İleri görüşlü ve açık fikirli olma
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olma 

Okunabilecek Bölümler
• Ekonomi
• Uluslararası Ticaret ve Finans
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• Bilgisayar Mühendisliği
• Yeni Medya
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Yeni Medya Uzmanı
İnternet siteleri, arama motorları, bloglar, wikiler, sosyal medya ve mobil uygulamalar gibi yeni 
medya türlerinin yazılımı, tasarımı, yönetimi, ölçümü gibi konularda çalışacak ve içerik yönetimi 
yapabilecek kişilere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Türler geleneksel medyadan yeni medyaya doğru 
dönüşmektedir. Birey, toplum, ekonomi, kültür, politika ve hukuk sistemleri yeni medya ile bağlantılı 
şekilde dönüşmektedir. 

Temel Yetkinlikler
• Yaratıcı düşünme
• Özgün çalışmalara önem verme
• Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olma 
• Görsel analiz ve tasarım yapabilme

Okunabilecek Bölümler
• Yeni Medya
• İletişim Tasarım
• Grafik Tasarım
• Reklamcılık
• Radyo Televizyon ve Sinema

GÜNÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ
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Yenilenebilir Enerji Mühendisi
Sanayi ekonomisinin artan enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için birçok ülke termik ve nükleer 
santral yatırımları yaptılar. Özellikle gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde enerji ihtiyacı üretim ve 
hane halkları yönüyle doyuma ulaşmış durumda. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki teknoloji gelişimi 
ve insani gelişmeye önem veren ülkelerin insanı ve doğayı koruma çabaları üretirken verimliliği 
destekliyor. Üretirken verimlilik için de kaynakların yok olmaması büyük önem taşıyor. Yenilenebilir 
enerji üretiminin teknik ve sosyal yönlerine hâkim çalışanlara ihtiyaç Almanya ve İngiltere’de yüksek 
seviyelerde, Türkiye’de ise orta vadede artacak. Şimdiden hazırlanmakta fayda var. 

Temel Yetkinlikler
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olma 
• Matematiksel ve mantıksal düşünebilme
• İleri görüşlü ve açık fikirli olma

Okunabilecek Bölümler
• Enerji Sistemleri Mühendisliği
• Elektronik Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
• Endüstriyel Tasarım
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