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Geleceğİn Meslekleri Üzerİne

Tavsiyeler
üzere hayatımızın her alanında yoğun olarak
aptığımız iş ya da meslek bir anlamda
tercih edildiği alanlardır.
kişiliğimizi yansıtır. Özellikle yıllarımızı
verdiğimiz mesleğimiz, kişiliğimizin
En popüler mesleklerden bir diğeri de sağlık
ve hayatımızın bir parçası hâline gelir,
bilimleridir. Hekimlik, diş hekimliği, sağlık
hatta çoğu kez adımız mesleğimiz ile anılır. Bu
memurluğu, anestezi teknikerliği, ayak bakımı
nedenle meslek seçimi pek çok genç insanın
uzmanlığı, diş teknisyenliği, tıbbi sekreterlik
üzerinde kafa yorduğu bir konudur. Özellikle
gibi meslekler bu alanda sayılmaktadır. Tıbbın
Sanayi Devrimi’nden sonra, meslek sayısı çok
her branşı ilgi çekmekle birlikte günümüzde dış
fazla artmış, 21. yüzyılda yeni postmodern
görünüşe verilen önemin artması ile özellikle
meslekler ortaya çıkmıştır. Bu çeşitlilik ise
estetik ve kozmetik içerikli branşlar
meslek seçiminin zor olmasının
ön plana çıkmaktadır.
sebeplerinden biridir. Meslek
Birçok insanda
Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine
seçimi doğal, karmaşık ve dinamik
kafa
yorgunluğuna
paralel olarak, dünya yaşlı nüfusu
bir süreçtir. Erken çocukluk
giderek artmaktadır. Yaşlı bakımı
döneminde hayaller baskın iken,
sebep olan meslek
ile ilgili branşları da bu gruba
ilkokul döneminde en çok tanınan
seçimi, doğru karar
dâhil edebiliriz. Örneğin, evde
üniformalı meslekler öne çıkar. Lise
verilmediğinde
çalışan bakıcı, huzurevi ve bakımevi
yıllarına doğru, yavaş yavaş asıl
bazen ömür boyu
çalışanı, hemşire, psikolog,
tercihler belirginleşmeye başlar.
devam ediyor
sosyal hizmet uzmanı, bakım
Üniversite yıllarında ise bu kararlar
memuru, geriatri uzmanı gibi
netleşir ve bir alanda odaklanmaya
hekimler ilerleyen yıllarda aranılan
başlanır. Fakat meslek seçiminde
profesyoneller arasında olacaktır.
bazen bir son durak yoktur, bir süreç olarak
ömür boyu devam eder.
Toplumun genel eğitim düzeyinin ve sağlık
bilincinin artması ile birlikte, insanlar hem sağlıklı
Geleceğin meslekleri içerisinde en çok dikkat
beslenmek hem de fit olmak istemektedir. Bu
çeken alanların başında bilişim teknolojileri
durum sağlıklı beslenmenin önem kazanması
geliyor. Bilgisayar mühendisliğinden, bilgisayar
ile ilgili meslekler olan diyetisyenlik ve gıda
programı ve yazılımına kadar geniş bir
mühendisliği gibi alanların önemini artıracaktır.
yelpazede yer alan bu meslekler; bankacılık,
Organik tarım ürünlerinin üretimi ve satışı gibi
eğitim, sağlık, grafik dizayn ve ticaret olmak
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Geleceğin meslekleri
içerisinde en cok dikkat
cekeıı alanların basında
bilişim teknolojileri ve
sağlık hizmetleri geliyor
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mesleklerde de çok sayıda yetişmiş elemanlara
ihtiyaç duyulacaktır.
Modası hiç geçmeyen alanlardan biri de
eğitimdir. Anaokulundan üniversiteye kadar,
hatta yaşam boyu süren hem örgün hem de
yaygın eğitim önemini koruyacaktır. Zamanla
belki online okullar olacak ve bazı dersler online
alınacak, hizmet içi programlar kazanacak
ve özellikle kişisel gelişim eğitimleri önem
kazanacaktır. Özel spor eğitmenliği, yogameditasyon eğitmenliği ve sanatsal eğitim
öğretmenliği de geleceğin parlak meslekler
arasında sayılabilir.

Genel olarak ekonomik refah arttığı için insanlar
kendilerine ve kendi istedikleri şeylere daha
çok para harcama eğiliminde. Kendini tanımak
ve anlamak isteyen kişiler daha çok psikoloğa
ve psikolojik danışmana gitmektedir. Bu hem
modern yaşamın stresinin getirdiği bir ihtiyaç
hem de bireylerin kendilerine daha fazla yatırım
yapma isteklerindendir. İnsan ruhu ve zihinsel
gelişimi ile ilgili meslekler çok iş yapacak ve
kabul görecektir.
Günümüzde internet bazlı iş ve eğlence sektörü
hızla büyümektedir. Gelecekte de bu büyümenin
artan bir ivme ile sürmesi beklenmektedir.
Sosyal medya, paylaşım platformları sadece
eğlence amaçlı değil iş bulma, iş verme, uzaktan
pazarlama ve profesyonel iş takibi için hayati
önemde bir mecra olacaktır.

POSTMODERN
MESLEKLER

21.
YÜZYILDA
ORTAYA
ÇIKMIŞTIR

Gelecekteki İş Ortamına Nasıl
Hazırlanmalıyız?

Bir yaşam amacı oluşturmak ve bu doğrultuda
bir hedef belirlemek çok önemlidir. Hedefler
hem somut düzeyde maddi hem de soyut
düzeyde manevi olmalıdır. Genç birey bu
olgunluğa erişmelidir. Çok okumak ve kültürlü
olmak da bu olgunluğa dâhildir. Bir işveren iş
görüşmesinde adayın iş deneyiminin yanı sıra
genel kültür ve birikimine de önem vermektedir.
Bu nedenle akademik başarı ve sosyal gelişim
için kitap, roman gibi kaynakların yanında,
gazete, dergi okumak ve güncel haberleri takip
etmek çok önemlidir.
Zengin bir özgeçmiş için formal okul yaşamının
yanı sıra sivil toplum çalışmaları konusunda da
deneyime sahip olmak gerek. Fakat bu her şeyi
deneyelim anlamına da gelmemekle birlikte
gelecekte yapılması düşünülen meslekleri
besleyecek, kişiyi geliştirecek ve ikinci bir
meslek olarak da yapılabilecek alanlarda vakit
harcanmalıdır. Paralı veya gönüllü faaliyetlere
katılmak da sosyal deneyim oluşturmakla birlikte
zengin bir insan ve referans kaynağı olarak daha
sonraki süreçte hizmet edecektir.
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