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Selen Esra





Nedenler

1. Ekonomimiz yeni işler yaratamıyor.

2. Üniversite kontenjanları iyi planlanmıyor.

3. Üniversiteler iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veremiyor.



2025’de üniversite mezunu işsiz sayısı?

• İpucu: Şu anda üniversitelerimizde kayıtlı öğrenci sayısı…

• İşsizler ordusuna katılmamanın yolları – az sonra

• Gelecek?



Daha uzun yaşıyoruz



2016:
2.053

Daha az doğuruyoruz

Yaşlanıyoruz…



POP 1968 2018 2068

65+ 1,274,553 6,672,348 25,400,608

% 3.8% 8.2% 26.4%



Öngörüler……………………….…………..…

• 90-110 yıl yaşayacaksınız
• 40-60 yıl çalışacaksınız

• 10-30 defa iş değiştireceksiniz

• Üniversite diplomasının raf ömrü 5 yıl

• 30 yıl içinde…
• Şimdiki mesleklerin bir kısmı yok olacak

• …tümü şekil değiştirecek

• Birçok yeni meslek doğacak

• Geleceğin geçer akçesi: adaptasyon/evrilme yetkinliği



Neymiş?

• 50 yıllık yolculuğuna 5 yıllık benzinle çıkacaksın

• Yolda 15-20 defa yön değiştireceksin

• Yolculuk planı gerek…

• 4 önemli soru
1. Ne yapmayı seviyorsun?

2. Nede iyisin?

3. Nasıl para kazanabilirsin?

4. Dünyanın neye ihtiyacı var?
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Dünyanın neye ihtiyacı var?



http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html



Nasıl para kazanabilirsin?
(İş dünyası senden ne bekliyor)



21. Yüzyıl Yetkinlikleri

• Öğrenme ve İnovasyon
• Yaratıcılık ve inovasyon

• Eleştirel düşünme ve problem çözme

• İletişim ve işbirliği

• Bilgi, Medya ve Teknoloji
• Bilgi okuryazarlığı 

• Medya okuryazarlığı

• Bilişim ve iletişim teknolojileri 
okuryazarlığı

• Yaşam ve Kariyer
• Esneklik ve uyum sağlayabilirlik

• İnisyatif alma ve özyönlendirme

• Sosyal ve kültürlerarası yetkinlikler

• Üretkenlik ve hesap verebilirlik

• Liderlik ve sorumluluk

“21 YY Yetkinlikleri” çalışma grubu (32 üye)
American Association of School Librarians, National 
Education Association, Lego, Microsoft, Pearson, ETS, İntel, 
HP, Dell, Apple, Crayola, Cisco, …
(http://www.p21.org/our-work/p21-framework)
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Bu alanlarda lisenin ve
üniversitenin katkısı?

http://www.p21.org/our-work/p21-framework


Ne yapmayı seviyorsun?
(Hedefin/hevesin ne?) 



• Para (maddi çıkar) (Financial Gain)

• Güç ve nüfuz (Power and Influence)

• Çeşitlilik (Variety)

• Yaşam biçimi (Lifestyle)

• Otonomi, özgürlük (Autonomy)

• Entelektüel hedefler (Intellectual Challenge)

• Başkalarına faydalı olma (Altruism)

• Güvenlik (Security)

• Prestij, statü (Prestige, sense of status, brand equity)

• Aidiyet (Affiliation, shared interests, values)

• Atlama taşı, pozisyonlama (Positioning, A-B-C)

• Başkalarını yönetmek (Managing People, rel’ships)

• Tanınma, onanma (Recognition) 17



Nede iyisin?
(Bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim, …) 



• Yetkinliklerinizi geliştirmelisiniz
• İletişim, dinleme, grup çalışması, sunum teknikleri

• Zaman, stres, proje yönetimi, planlama

• Kendinizi farklılaştırmalısınız
• Dil (Türkçe + İngilizce + Rusça, Çince, …)

• Bilgisayar (Word + Excel + VBA, Python, …)

• Sektörü tanımak (Proje + Staj + Yarı-zamanlı)

• Dünyayı tanımak (Ders + Değişim + Çalışma)
• Çok yönlülük (Sertifika + Kulüpler + Hobiler… kitap)
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Öğrencilerime nasihatler
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(Bana göre) büyüyecek sektörler/alanlar

• Enerji (temiz enerji)

• Atık işleme (pislik temizleme)

• Sağlık

• Eğitim (ikinci kariyer dahil)

• Boş zaman yönetimi, spor

• Güvenlik

• Finansal planlama

• Tarım (şehirde)

• Lojistik

• İnşaat

• 3D baskı

• Nanoteknoloji

• AR/VR

• Büyük veri analizi

• Yapay zeka

• Mobil uygulamalar

• UI/UX

• İş zekası

• Yazılım

• Siber güvenlik



Yaşlılık ekonomisi: Fırsatlar

1. Alternatif bireysel emeklilik (yatırım) sistemleri

2. Yaşlı sağlığı (en masraflı dönem) alanında girişimler

3. Evde bakım hizmetleri (insan ve makina), yaşlı hemşireliği, apps, IoT

4. Fizyoterapi hizmetleri (insan ve makina)

5. Zihni active edecek etkinlikler, oyunlar, ilaçlar

6. Evlere yemek dağıtım hizmeti

7. Yaşlı apartmanları, siteleri, köyleri

8. Yaşlılara yönelik turlar (tren, gemi), oyunlar (briç, voleybalon) 

9. Yaşlıların eğitime katkısını sağlayacak programlar (mentoring)

10. Yaşlı üniversitesi



İşin geleceği

• Küçülen, parçalanan kurumlar (devlet)

• Kurumsallığın prestij yitirmesi

• Esnek zaman uygulamaları

• Çalışanlara daha fazla otonomi

• Daha fazla serbest çalışan (freelancer, gig ekonomisi)

• Daha fazla girişimci

• Daha çok sanal kurum



Hedef: Etrafınızı değiştirmek, fark yaratmak

• Nasıl?
• Çok çalışarak

• Sevdiğiniz işi bularak

• Kendinizi aşarak

• Kazançları paylaşarak
• Aileniz

• Mahalleniz

• Ülkeniz

• Dünya
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Destek

• YetGen – Lise
• Şubat – Haziran 2020 (canlı: mzv.org.tr)

• MZV Gençlik Zirvesi
• 29 Kasım 2020, Zorlu PSM (canlı)

• Blog yazıları (+Medium + GazetePencere)

• Grup sohbetleri, birebir danışma
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