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Kariyer Planlama ile ilgim?

1. Üniversite Yöneticisiyim

• Tercih dönemi

• Eğitim sırasında

• Mezuniyet öncesi

2. Eğitim sistemimizde eksik

3. Selen ve Esra
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Kariyer planlama

 Kariyerini kim planlar?

 Kariyer planlama ne zaman başlar?

 Kariyer ne zaman başlar, ne zaman biter?
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Anket

 Ücretli/sigortalı bir işte çalışanlar?

 3 ay+, 1-3 ay

 Üniversite kütüphanesini kullananlar?

 Her hafta, ayda bir, yılda bir

 Grup projesinde yer alanlar?

 10+, 5-10, 1-4

 Topluluk önünde sunum yapanlar

 10+, 5-10, 1-4

 Özgeçmişi olanlar?
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Özgeçmiş (Yeni mezun)

 İletişim

 Eğitim

 Deneyim

 Projeler

 Yayınlar

 Yetkinlikler

 İlgi Alanları

 Referanslar

6



Çalışma zamanı – Top sizde 1

Özgeçmiş Hazırlıyoruz
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İletişim

Eğitim

Deneyim

Projeler

Yayınlar

Yetkinlikler

İlgi Alanları

Referanslar



 Örnek özgeçmişler

 ÖzÜ 4. sınıf öğrencileri (2012)

 Ali Naci Aydın

 Ece Başkesen

 Özgeçmiş hataları

 http://jobmob.co.il/blog/funniest-resume-mistakes/
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Ev ödevi

 Özgeçmiş hazırlayın (Mayıs 2018)

 Bir sonraki derste bakacağız

 Özgelecek hazırlayın (Üniversite Mezuniyet)

 3 ayda bir özgeçmişinizi ve özgeleceğinizi yenileyin

 Kariyer planlama başladı…
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Kariyer Yolculuğu
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Kaç yaşına kadar yaşayacaksınız?

 Dünya Ortalaması

 1900: 31

 1950: 48

 2010: 67

 Türkiye?

17



Neden siz daha da çok yaşayacaksınız?

1. Tıbbi buluşların ilaç sektörüne yansıması (kuyruk uzun)

2. Büyük veri (genom sıralaması, filtreleme, tedavi)

3. Araştırma fonları (20 yılda $1T harcandı ve artıyor)

4. Çin oyuna giriyor($300B, China Medical City)

5. Teknolojilerin birleşmesi (3D organ printing)

6. Sağlıklı yaşam bilinci artıyor (obezite, sigara)

7. Tarama, teşhis ilerliyor ($99 genetik test)

8. Organik organ üretimi

9. Wiki-tıp, tele-tıp, tıp turizmi
http://www.huffingtonpost.com/alex-zhavoronkov/13-reasons-why-we-will-li_b_3519357.html
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Ortalama ömre her yıl 3 ay ekleniyor

http://www.economist.com/news/asia/21661845-its-thought-counts-japan-starts-scrimping-its-cosseted-elderlyhttp://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/10/what-happens-when-we-all-live-to-100/379338/
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Birçoğunuz 90’ı görecek…



Eee?

 Ne var ki…

 17 yaşındayım

 25 yaşına kadar okurum

 25 yıl çalışırım

 50 yaşında emekli olurum

 40 sene emekliliğin sefasını sürerim
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Türkiye nüfus piramidi
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https://www.indexmundi.com/turkey/age_structure.html



Peki Japonya?   Piramitten uçurtmaya
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TÜİK diyor ki…
YIL ORTA

2012 30.1

2023 34.0

2050 42.9

2075 47.4

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844
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Emeklilik sistemi

 Saadet zinciri: Gençten al, yaşlıya ver

 Genç çok, yaşlı az … saadet çok

 Genç az, yaşlı çok … ?

The man leading the Government's pensions review 

will recommend that the state retirement age is lifted 

to 70, it emerged last night.

Alan Pickering, former chairman of the National 

Association of Pension Funds, believes that longer 

life expectancy has made the official retirement age 

of 65 unworkable.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-

103952/Retirement-age-raised-70.html#ixzz3jXTVtAYs
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-103952/Retirement-age-raised-70.html#ixzz3jXTVtAYs


Öngörüm – ELE DÜMDÜK

 2070 yılında emeklilik yaşı 75 olacak

 Sizler 50 yıl çalışacaksınız
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Kaç iş değiştireceksiniz?

 Babam: 3

 1978 – 2008 arası ortalama Amerikalı: 11

 91% of Millennials (born between 1977-1997) 
expect to stay in a job for less than three years, 
which means they would have 15 – 20 jobs
over the course of their working lives!

http://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2012/08/14/job-hopping-is-the-new-normal-

for-millennials-three-ways-to-prevent-a-human-resource-nightmare/
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Bu diplomanın raf

ömrü verildiği günden

itibaren beş yıldır.



Hangi İş? 

 LinkedIn examined over 259,000,000 profiles in its database (2014)

 The most popular job titles (that didn’t exist back in 2008)

1. IOS Developer

2. Android Developer

3. Zumba Instructor

4. Social Media Intern

5. Data Scientist

6. UI/UX Designer

7. Big Data Architect

8. Beachbody Coach

9. Cloud Services Specialist

10. Digital Marketing Specialist
http://wersm.com/linkedin-8-out-of-10-most-popular-job-titles-didnt-exist-5-years-ago/#ixzz3jg91fR00

Bu alanlarda

üniversitenizde

kaç ders veriliyor?
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Coursera: Most Popular Courses

1. Machine Learning

2. Neural Networks and Deep Learning 

3. Learning How to Learn

4. Introduction to Mathematical Thinking

5. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies

6. Programming for Everybody (Python)

7. Algorithms, Part I

8. English for Career Development

9. Neural Networks for Machine Learning

10. Financial Markets
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https://blog.coursera.org/year-review-10-popular-courses-2017/

Bu derslerin kaçı

üniversitenizde

veriliyor?



Öngörüm – V2.0 ELE DÜMDÜK

 2070 yılında emeklilik yaşı 75 olacak

 Sizler 50 yıl çalışacaksınız

 15 defa iş değiştireceksiniz

 Diplomanızın raf ömrü 5 yıl

 “Geleceğin meslekleri” daha ortaya çıkmadı

 Ama işin içinde mutlaka teknoloji olacak

 Üniversiteler geçmişe mezun hazırlıyorlar

…ve
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Disruption

 Disruption: dağıtma, bozma, altüst etme

 “Disruption” artıyor
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Disruption in automotive

1. Fossil fuels vs. renewables 

2. Driver vs. autonomous (Tesla, Daimler F105)

3. Ownership vs. sharing (Uber, Lyft, Car2Go)

 Transportation in 30 years

 Driverless, rechargeable, shared car

Exciting times…
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GM pays $1B for Cruise Automation (March 2016)

Kyle Vogt’s second $1B exit (Justin.tv…Twitch)



Altüst…

 Teknoloji sayesinde altüst edici güçler sürekli gelişiyorlar.

 İstesek de istemesek de dünya altüst olmaya devam edecek.

 Altüst edenlerden mi olacaksınız, edilenlerden mi?

 You either lead, or you follow, or you get out of the way.
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Öngörüm – V3.0 ELE DÜMDÜK

 2070 yılında emeklilik yaşı 75 olacak
 Sizler 50 yıl çalışacaksınız

 15 defa iş değiştireceksiniz
 Diplomanızın raf ömrü 5 yıl
 “Geleceğin meslekleri” daha ortaya çıkmadı

 Ama işin içinde mutlaka teknoloji olacak
 Üniversiteler geçmişe mezun hazırlıyorlar
 Altüst edici güçler dünyayı hızla değiştirecek

 Ne okuduğunuzdan çok, …
değişime uyum sağlayabilecek yetkinlikler önemli
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Neymiş?

 YETKİNLİK > İÇERİK

 Eğitim sistemimiz içeriğe odaklı

 Odağınızda en az…

 müfredat, dersler, notlar, yatay geçiş, çift anadal, yandal, içerik…

 …kadar beceri ve yetkinlikler olmalı
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Ne olayım?

 İletişimci, mühendis, işletmeci, avukat, psikolog, …

 15 yıl sonra…

 Şimdiki mesleklerin yarısı yok olmuş olacak

 Yeni mesleklerin de yarısı daha yok

 Yani…

 Hangi mesleği/işi seçeceğim diye dertlenmeyin

 Değişime uyum sağlayabilecek yetkinlikler önemli

 En güçlü, zeki, yakışıklı,… değil en hızlı adapte olabilen…
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Nasıl bir iş?

 İş teklifi geldiğinde sormanız gereken sorular

 ?

 Clayton Christensen (How Will You Measure Your Life)

 Bu iş benim için anlamlı mı?

 Yeni şeyler öğrenecek miyim?

 Bu iş bana kendimi geliştirme fırsatı verecek mi?

 Fark yaratabilecek miyim?

 Konu para, pozisyon, şöhret değil
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Planlama ne kadar önemli?

 Kasıtlı/planlı – tesadüfi/aniden çıkan

 Örnek: EE

 Bir planınız olsun, …

 Ama fırsatlara açık olun

 Fırsatların sizi bulması için

 işinizi çok iyi yapın

 bağlantılarınız çok/güçlü olsun
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Kariyer Planlama Anahtarları

 The Startup of You (Hoffman, Casnocha)

 Assets (Varlıklarınız)

 Hard, soft (skills, experiences, connections, knowledge)

 Aspirations (Hedefleriniz)

 Vision of the future, goals, deepest wishes, and core values

 Market Realities (Piyasa Gerçekleri)

 What people will actually pay you for

http://www.thestartupofyou.com/summary/

41

http://www.thestartupofyou.com/summary/


Varlıklar Hedefler

Piyasa

Başarı
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Kariyer Planlama Anahtarları

 The Startup of You (Hoffman, Casnocha)

 Assets (Varlıklarınız)

 Hard, soft (skills, experiences, connections, knowledge)

 Aspirations (Hedefleriniz)

 Vision of the future, goals, deepest wishes, and core values

 Market Realities (Piyasa Gerçekleri)

 What people will actually pay you for

http://www.thestartupofyou.com/summary/
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21. Yüzyıl Yetkinlikleri (Market Realities)

 Dijital çağ okuryazarlığı

 Eleştirel düşünme ve problem çözme

 İletişim

 Yaşamboyu öğrenme, özyönlendirme ve kişisel yönetim

 İşbirlikçi çalışma ve liderlik

 Yaratıcılık ve inovasyon

 Sosyal sorumluluk, kültürel, evrensel, çevre farkındalığı
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21. Yüzyıl … 10 yetkinlik

1. Liderlik

2. Kritik düşünme

3. İşbirliği

4. İletişim

5. Uyum yeteneği

6. Verimlilik, hesap verebilirlik

7. İnovasyon

8. Bilgi: erişim, analiz, sentez

9. Küresel vatandaşlık

10. Girişimcilik
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Kurumlar çalışanlardan ne bekler?

 Geçen yüzyıl:
 İtaat, sadakat (obedience)

 Titiz/itinalı çalışma (diligence)

 Zeka (intelligence)

Artık bunlar meta, ticari mal (commodities).  Yetmez.

 Bu yüzyıl:
 İnisiyatif alabilme, girişimcilik (initiative)

 Yaratıcılık (creativity)

 Tutku, hırs, heyecan (passion)

Gary Hamel, World Business Forum 2009
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21. Yüzyıl Yetkinlikleri

 Öğrenme ve İnovasyon
 Yaratıcılık ve inovasyon

 Kritik 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

 İnisiyatif 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)

Bu alanlarda lisenin, üniversitenin size katkısı?
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http://www.p21.org/our-work/p21-framework


En Önemli 10 Yetkinlik--WEF

Bu alanlarda

üniversitenin

katkısı?



Üniversite neden bu yetkinlik açığını kapatamıyor?

1. “Bu bizim işimiz değil” (içerik nakli saplantısı)

2. Yoğun akademik programlar

3. YÖK’ün yetkinlikler konusundaki bilinçsizliği

4. Üniversitelerin yetkinlik geliştirmede kapasite eksiği

5. Yetkinlik geliştirmenin maliyeti ve bütçeler

6. Yönetim kadrolarının inan(ma)mışlığı

7. Öğrencilerin/ailelerin talep etmemesi

8. Bilinçli öğrencilerin çözümü kulüplerde araması

9. Kariyer ofisi/günü yanılgısı (profesyonel gelişim yerine)

10. İş dünyasının bu probleme seyirci kalması
“Son şans” olan üniversite görevini yerine getirmiyor…
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Çalışma zamanı – Top sizde 2
50



Kariyer Planlama Anahtarları

 The Startup of You (Hoffman, Casnocha)

 Assets (Varlıklarınız)

 Hard, soft (skills, experiences, connections, knowledge)

 Aspirations (Hedefleriniz)

 Vision of the future, goals, deepest wishes, and core values

 Market Realities (Piyasa Gerçekleri)

 What people will actually pay you for

http://www.thestartupofyou.com/summary/
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Ortalama Kanada Üniv 1 Öğrencisi

 İngilizce biliyor

 Bilgi seviyesi “orta”

 İş deneyimi var

 Hedefleri var

 Sosyal yetkinlikleri gelişmiş

 Sosyal ve çevresel bilinci gelişmiş

 Farklı görüşlere hoşgörülü, farkında

Kanadalı hocaların işi epey kolay

Türkiye?
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Birçok Türk lise mezununun eksik olduğu alanlar

1. Hedef koyma

2. Zaman yönetimi

3. Planlama

4. İngilizce

5. İletişim (okuma, yazma, dinleme, konuşma) yetkinlikleri

6. Sunum teknikleri

7. Grup calışması

8. Analiz ve sentez yetileri (ezber yerine)

9. Problem çözme yetileri (çoktan seçmeli yerine)

10. Uzun vadeli ödüllere odaklanma

11. Bilişim teknolojileri ile yakınlık 
(oyun, arkadaşlık siteleri ve mesajlaşma ile kısıtlı)
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Birçok Türk lise mezununun eksik olduğu alanlar

12. Dikkat süresi

13. Uzun süreler icin konsantre olabilme

14. Araştırma yetkinlikleri (Google ile kısıtlı)

15. Bilgiye ve öğrenmeye değer verme

16. Arkadaşlara saygı (az) otoriteye saygı (fazla)

17. Ödüller için gereken fedakarlıkları yapma (otomatik haketme)

18. Etik değerler (kopya ve fikri mülkiyet hırsızlığı)

19. Sosyal ve çevresel bilinç

20. Gerçek hayat deneyimi ve bilinci

21. Hoşgörü (fikir farklılıkları, yapıcı tartışma kapasitesi)

22. Uluslararası farkındalık 
(diğer ülke, kültür algısı – ön yargı, peşin hüküm)
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Neymiş?

 Makro resim

 Türkiye’nin geleceği için tam bir felaket

 İlk 10 ekonomi…

 Neden?

 Tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik nedenler …

 Başka zaman

 Siz ne yapabilirsiniz?
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 Yetkinliklerinizi geliştirmelisiniz
 İletişim, dinleme, grup çalışması, sunum teknikleri

Zaman, stres, proje yönetimi, planlama

 Kendinizi farklılaştırmalısınız

Dil (Türkçe + İngilizce + Rusça…)

Bilgisayar (Word + Excel + VBA…)

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

Dünyayı tanımak (Ders + Değişim + Çalışma…)

Çok yönlülük (Sertifika + Kulüpler + Hobiler… kitap)
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Öğrencilerime nasihatler (Assets)



Öneriler – 10 Emir

 İçerikten çok yetkinlere önem ver

 İngilizceni geliştir, ikinci dile başla

 En az bir programlama dili öğren

 Kendine bir mentör seç

 Bir araştırma projesine katıl

 Anlamlı bir yurtdışı deneyimi kurgula

 Her fırsatta çalış

 Kendi işini kurma konusuna kafa yor

 Risk al, başarısızlığı deneyimle

 Eğitimin senin sorumluluğun—inisiyatif al
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Kişisel Stratejik Planlama Süreci

 neredeyim?

 nereye ulaşmak istiyorum?

 gitmek istediğim yere nasıl ulaşabilirim?

 başarımı nasıl takip eder ve değerlendiririm?

1. durum analizi

2. misyon, vizyon, ilkeler, amaç ve hedefler, 

3. stratejiler, faaliyetler ve projeler

4. izleme, performansı ölçme ve değerlendirme
http://bireyselstratejikplanlama.blogspot.com/
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SWOT (GZFT)

 Strengths (Güçlü Yönler), 

 Weaknesses (Zayıf Yönler), 

 Opportunities (Fırsatlar), 

 Threats (Tehditler)
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SW - Internal

 Strengths: Internal positive 
factors that will be of benefit

 Abilities and capabilities you 
currently process, knowledge, 
and experience

 Your support network, family, 
friends, professional or other 
networks

 Resources: money, time, 
connections, influence

http://upaheadcoaching.com/personal-swot-analysis/

 Weaknesses: Internal 
negative factors that are 
specific and unique to you

 Internal limitations, areas 
where you are not strong

 Areas where you need more 
experience, knowledge

 Negative relationships that 
might pose a barrier or 
difficulty

 Limited resources: money, 
time, influence
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OT - External

 Opportunities: Positive 
external conditions that you 
can take advantage of

 People in your network

 Learning opportunities

 People in the industry who 
can help; ie. suppliers, assoc.

 Overall economic outlook for 
industry

 What can you do/offer that 
no one else can?

 Threats: Negative external 
factors that can affect you

 Taxes, regulation and other 
necessary evils in starting a 
business

 Requirements of current job 
can be unpredictable

 Competition

 Family obligations and 
relationships
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Çalışma zamanı – Top sizde 3

Bireysel GZFT
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Güçlü Yönler Zayıf Yönler

Fırsatlar Tehditler



Kariyer Planlama Anahtarları

 The Startup of You (Hoffman, Casnocha)

 Assets (Varlıklarınız)

 Hard, soft (skills, experiences, connections, knowledge)

 Aspirations (Hedefleriniz)

 Vision of the future, goals, deepest wishes, and core values

 Market Realities (Piyasa Gerçekleri)

 What people will actually pay you for

http://www.thestartupofyou.com/summary/
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Çalışanlar ne için çalışır? Aspirations

 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)

64



Çalışma zamanı – Top sizde 4
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4 önemli soru

 What do you love?

 What are you good at?

 What does the world need from you?

 What can you get paid for?
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Çalışanlar nerede çalışır?

 Devlet (KPSS)

 Büyük şirketler

 Unilever, Turkcell, Akbank, Vestel

 Küçük şirketler (KOBİ, aile)

 Daha az popüler olan alanlar (medya, sanat, politika, moda, spor, 
kalkınma, çevre, …)

 Üniversite (akademisyen, araştırmacı)

 Start-up (girişimci)

68



Hedef: Etrafınızı değiştirmek, fark yaratmak

 Nasıl?

Çok çalışarak

 Sevdiğiniz işi bularak

Kendinizi aşarak

Kazançları paylaşarak
 Aileniz

Mahalleniz

Ülkeniz

 Dünya
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