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“Bilgisayar”, yakın geleceğin 
gözde meslekleri 

Yayınlanan bir rapora göre, veri toplama/işleme, 
bilgisayar mühendisliği, bilimsel araştırmalar 
ile girişimcilik, yakın gelecekte popüler olması 
beklenen meslekler arasında yer alıyor. 

Küreselleşme ve dijital teknoloji sayesinde iş dünyasında çok hızlı bir değişim yaşanıyor. 
Bugün etkili olmayan alanlar gelecekte kazanç kapısı olabilir ya da bugün sıcak olan 
sektörlerden gelecekte etkisini yitirebilir. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İşgücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics- BLS), 
2018 yılına kadar bilişim sistemleri yöneticiliği ve sistem analistliği gibi alanların iş olanakları 
açısından ortalamadan daha hızlı büyümesini bekliyor ve görünümlerini mükemmel olarak 
nitelendiriyor. ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu, genel eğilimleri analiz ederek düşmekte olan 
sektörlere dair bir rapor yayımlayarak yakın gelecekte popüler olması beklenen mesleklerin 
listesini verdi. 
BLS raporuna göre bunlar düşük beceri montaj hattı ya da çağrı merkezleri gibi daha ucuza 
yurtdışında yapılabilen işler. Raporda maliyet düşürücü önlemlerin ve küçülmenin devlet dahil 
pek çok alan için tehlikeli hale geldiği belirtildi. Kolejler ve İşverenler Ulusal Birliği’nin son 
yıllık araştırmasında da şirketlerin çoğunun mühendislik, işletme, muhasebe, bilgisayar veya 
ekonomi alanında eğitim görmüş kişileri işe almayı tercih ettikleri ortaya çıktı. 
2020 yılında gelişeceği düşünülen 10 alandan dördü,  veri toplama/işleme, bilimsel 
araştırmalar, bilgisayar mühendisliği ile girişimcilik. Bu mesleklere ilişkin notlar şöyle:  

Veri toplama / işleme
Büyük veri dönemi henüz başlıyor. Firmalar müşterileri, rakipleri ve hatta kendileri hakkında 
bilgi toplamak için büyük veritabanları oluşturmaya çalışıyor. Pazarlama ve pazar araştırması 
verilerinin kullanımı patlayan iki büyüyen alan.

Bilimsel araştırma
İlaç, imalat, ulaştırma ve pek çok alanda teknoloji devrimleri devam edecek. Bu yüzden özellikle 
tıp, biyoloji, kimya, matematik ve mühendislik gibi alanlarda eğitim görmüş kişiler için güçlü bir 
talep olacak. Biyoteknoloji, biyomedikal, nanoteknoloji, robotik ve 3 boyutlu baskı özellikle umut 
vaat eden alanlar.

Bilgisayar mühendisliği
Yazılım geliştirme oldukça ilerledi fakat sistemlerin birlikte kullanılmasını sağlayan bağlantıları 
yapan üst düzey bilgisayar uzmanları için hala güçlü bir talep var. Finans ve yatırım dünyasnda, 
örneğin, yüksek hızlı bilgisayarlar giderek bir rekabet avantajı haline geliyor ve büyük şirketler, 
daha hızlı, daha sorunsuz ve daha güvenli ağlar istiyor.

Girişimcilik
Kendi işini yapan yenilikçiler için ihtiyaç, 2020 yılında her zamankinden daha önemli olacak. 
Kullanılmış araba satıcıları, saç ve tırnak salonları, pet ve ofis hizmetleri gibi geleneksel 
işlerde güçlü bir büyüme bekleniyor. Bu da daha iyi hizmetin daha ucuza alınması anlamına 
geliyor. Teknolojinin tüketicilerin çalışma ve yaşam biçimini değiştirmeye devam edeceği şüphe 
götürmez. Kimse gerçekten sonraki tabletin, telefonun ya da sosyal medya ağının nasıl bir 
şeye benzeyeceğini hayal edemiyor fakat bu şu an birilerinin bunları kafasında canlandırmış 
olabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Şu an fikir aşamasında olan bir şey 2020 yılında insanların 
hayatını değiştirmiş olabilir. Bunu da hiçbir tahminci öngöremez.
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