
 

 

 

1980 ve 1990’larda insanlar boş 
zamanlarında Radyo dinliyor ya da 
televizyon izliyorlardı .Bugün ise 
televizyon hâlâ popülaritesini koruyor olsa 
da insanlar genelde interneti kullanarak 
zaman geçiriyor. 
İnsanlar eskiden birbiriyle haberleşmek için 
mektupları kullanırken artık internet üzerinden telefonla görüntülü konuşabiliyor. 
Mektup yerine pek çok dijital veriyi saniyeler içinde ve ücretsiz bir şekilde e-posta 

yardımı ile başkasına gönderebiliyor. 
Günümüzde internet, sadece bilgi alışverişi için değil  
* sosyal medya kullanımı  
* oyun oynamak amacıyla da kullanılmaktadır. 

Pek çok meslek teknoloji nedeniyle kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya. 
Özellikle yerel işletmeler ve küçük dükkânlar yeni teknolojik 
gelişmeler sonucunda zarar görüyor. 

 

Geleceğin mesleklerinde olması beklenen özelliklerden belki de en önemlisi kendi evinde 
çalışabilme imkânı (freelance) özelliğidir. Geleceğin meslekleri arasında olması beklenen 
bazı meslekler: 

GELECEĞİN MESLEKLERİ 

 
Bilgisayar Programcısı 

 
Grafik Tasarımcı 

 
Sosyal Medya Uzmanı Siber Güvenlik Uzmanı 

 
Bilişim Teknoloji Uzmanı 

 
Yapay Zekâ Mühendisliği 

 
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Veri Dedektifi 



 

 

 

Çevrimiçi Çalışma Düzeni: Teknoloji ile basılı materyallerin yerini dijital materyaller almaya 
başlamıştır. Bu şekilde daha az kâğıt kullanımı olmaktadır. Teknolojinin sağladığı diğer 
kolaylıklardan biri de insanların kimi zaman evden çıkmadan ya da seyahat etme zorunluluğu 
olmadan çalışabilme olanağı sunmasıdır. Örnek olarak çevrimiçi konferanslar ile toplantılar 
yapılması veya anlık geri bildirim verebilme imkânı verilebilir. 
Eğitim Ortamları: Eğitim ortamları da değişen teknoloji ile yeniden 

şekillenmektedir. Zamandan ve mekandan bağımsız olan uzaktan eğitim programları ve sanal 
öğretmenler giderek yaygınlaşmaktadır.  

 
Teknolojinin sosyal ve kültürel hayata olumlu katkıları olduğu kadar olumsuz etkileri de vardır. 

Sosyal ağları kullanırken ya da elektronik ortamda oyun oynarken zamanımızı doğru kullanmaya dikkat etmeli ve 
karşılaşabileceğimiz tehlikelerin bilincinde olmalıyız. Önemli olan bu teknolojileri, gelişen dünyaya ayak uydurmak 
ve eğitim ve öğretim amacıyla kullanmaktır.  

BİLGİSAYAR OYUNLARININ OLUMSUZ VE OLUMLU YÖNLERİ 

 

 
Bilgisayar oyunları, çok fazla vakit kaybına neden 
olabilir. 
 

 
El-göz koordinasyonunu geliştirebilir. 

 
Bireyleri yalnızlığa sürükleyebilir. 

 
Beyin jimnastiği yapmanıza yardımcı olabilir. 
 

 
Bazı oyunlar pahalı olabilir, ekonomik sorunlara 
sebep olabilir. 
 

 
Düşünme ve strateji becerilerini 
geliştirebilir. 

 
Bireyi gerçek yaşamdan uzaklaştırabilir. 
  

Yaratıcılığı geliştirebilir. 

 
Eğitiminiz için gerekli olan zamanı ayırmanıza 
engel olabilir 

 

 
 



 

 

 

SERBEST OKUMA PARÇASI 
GELECEĞİN MESLEKLERİ 

EDGE COMPUTİNG UZMANI: 'Edge computing' uzmanı, şu anki internet altyapısını 'edge computing' kullanan 
merkezsizleşmiş bir internet altyapısına çevirmekten sorumlu olacak. Bu da, devasa veri hacmi için daha fazla 
alan ve işlem kapasitesine ihtiyaç duyan kurumların işine yarayacak.  
VERİ DEDEKTİFİ: Veri dedektifleri IoT cihazlardan ve ağlardan alınan verileri analiz ederek işletmelere ve 
kuruluşlara veri temelli fikirler sunacak. Şirketler, bize ürün satabilmek için hakkımızda veri toplamaya fazlaca 
para ve zaman ayırıyor. Veri dedektifleri ise bir adım öteye giderek cihazları inceleyip veri toplayarak insanlara 
daha iyi nasıl hizmet verilebileceğini araştıracak.  
SİBER ŞEHİR UZMANI: Siber şehirlerin devamlılığını sağlamak için verilerin etkili şekilde şehrin içinden 'geçmesini' 
sağlamak gerekiyor. Geleceğin şehirlerinde, milyonlarca sensörden alınan veri, elektrik ya da atık toplama sistemi 
gibi hizmetlerin çalışmasını sağlayacak. Ayrıca, vatandaş verileri ve kazanç verileri de toplanacak. Şehirdeki 
sensörlerden biri bozulursa siber şehir uzmanının sensörü tamir etmesi gerekecek.  
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK SEYAHATİ ÜRETİCİSİ: Artırılmış gerçeklik seyahati üreticilerinin işi de yeni nesil eğlence 
tecrübeleri üretmek olacak. Üreticiler, artırılmış gerçeklik yolculukları için çeşitli tecrübeler yazacak, tasarlayacak 
ve üretecek.  
YAPAY ZEKA İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ: Cognizant bu meslek dalıyla ilgili olarak, "Yapay zekanın yapamadığı 
ve yakın gelecekte de yapamayacağı tek bir şey var; kendini satmak." diyor. Yapay zeka iş geliştirme müdürü, 
günümüzdeki bir satış görevlisinin yaptığı işin aynısını yapacak fakat bunu yapay zeka hizmetleri için 
gerçekleştirecek.  
SPORA BAĞLILIK REHBERİ: Fitbit gibi giyilebilir teknolojiler bir nebze yardımcı olsa da sağlığımızı korumak için 
bu teknolojiler tek başına yeterli olmuyor. Gelecekte spor yapan insanlar aktivite takipçisi teknolojiler giyerken 
spora bağlılık rehberleri de onların sağlıklı bir yaşam sürmesini ve motive olmasını sağlamakla yükümlü olacak.  
YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAĞLIK TEKNİSYENİ: Gelecekte insanların doktora gitmesine gerek kalmadan yapay 
zeka destekli sağlık teknisyenleri kapıya gelerek yazılımları sayesinde hastalık tespiti yapabilecek.  
KİŞİSEL VERİ SİMSARI: Gelecekte insanlar ürettikleri kişisel verilerden para kazanacak. Kişisel veri simsarı, 
müşterilerin kişisel verilerini gözlemleyerek yeni oluşturulan verileri tespit edecek ve satarak para kazanacak.  
GENETİK ÇEŞİTLİLİK MEMURU: Genetik çeşitlilik memuru, şirkette çalışanların sadece farklı etnik kökenlerden 
ve sosyal çevrelerden gelmesine değil şirketin iş gücünün genetik olarak iyileştirilmiş ve iyileştirilmemiş kişilerin iyi 
bir karışımı olmasına özen gösterecek.  
YOL DENETLEYİCİSİ: Otonom araçlar ve teslimat drone'ları, hava ve kara trafiğinin kontrol sistemini büyük 
ölçüde değiştirdi. Yol denetleyicisinin işi, kara ve hava trafiğinin etkili ve düzgün şekilde düzenlenmesini sağlamak 
olacak.  
DİJİTAL TERZİ: Bu iş, varsayımsal bir e-ticaret şirketinin üreteceği 'Saville Rowanator sensor cubicle' adlı bir 
cihazla ilişkili. Bu cihaz, müşterinin ölçülerini hatasız şekilde alarak iade oranının azaltılmasını amaçlayacak. Dijital 
terzi, müşterilerin ölçü verilerini kaydederek müşteriye en uygun kıyafetleri satmaya çalışacak. 
 
Kaynak: https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/meslekler/gelecegin-meslekleri 
 


