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GELECEĞİ TASARLAMAK
MÜMKÜN MÜ ?
Geleceğimizi tasarlarken ihtiyacımız olanlar,
kazanmamız gereken beceriler neler?

NEDİR BU TÜFE ?
Günlük yaşamımızda sıkça duyduğumuz,
haber platformlarının her ay son dakika
haberi olarak paylaştığı TÜFE nedir? Kim
tarafından oluşturulur?

DÜNYAYI KURTARMAK
MÜMKÜN !
- Nasıl?
- Sürdürülebilir yaşam ile!
- Sürdürülebilirlik nedir? Geçmişten
günümüze kadarki hikayesi nedir?

EV EKONOMİSİ:
ALTERNATİF İKAMELER
Tasarruf alışkanlıklarının üzerinde bu
kadar durulmasının, finansal okuryazarlık
kavramının,
acil
durum
fonlarının
atalarımızın "bir musibet bin nasihatten
iyidir" sözüyle bağlantısı nedir?

GELECEĞİ TASARLAMAK
MÜMKÜN MÜ ?
Toplam ağırlığı 1 gram olan bir virüs inanılır gibi değil
ama tüm dünyayı etkisi aldı. Bir anda ezberlerimiz, iş
yapış şeklimiz hatta temizlik alışkanlığımız bile değişti
(eh iyi de oldu).
Sanırım en çok da eğitim sistemi etkilendi bu durumdan ve etkileri daha da artarak devam edecek gibi
görünüyor. Üniversitelerin sorusu üzerine, Yüksek Öğretim Kurumu 2020-2021 öğretim yılında
derslerin %40 ının uzaktan eğitimle verilebileceğini, kalan derslerin %40’ının da üniversitelerin
tercihine bağlı olarak uzaktan eğitimle gerçekleştirilebileceğini açıkladı.
Yual Noah Hariri 2018 yılında kaleme aldığı bir makalesinde “2050’de başarılı olmaları için çocuklara
ne öğretelim?”diye sorarken sanırım pandemi aklına bile gelmemişti. Hariri, eğitimin şeklinin değil
sadece içeriğinin değişeceğini düşünüyordu. Kısacası beklediğimiz gelişmeler, beklemediğimiz
zamanda geldi. Bu nedenle değişimin bilinmezliği genci, yaşlısı hepimizi tedirgin ediyor en çok da
gençleri. Yarının ne getireceğini, hayatımıza hangi yeniliklerin gireceğini ya da hangilerinin
çıkacağını bilemiyoruz. Belirsizliğin yarattığı endişe geleceğimiz hakkındaki kafa karışıklığını artırıyor.
“İşimize, okulumuza geri dönebilecek miyiz? Sinemaya, tiyatroya yeniden gidebilecek miyiz? Bu
durum benim mesleğimin geleceğini nasıl etkileyecek?” vb. birçok soruya cevap arıyoruz.
Bu aşamada iki araştırma çıkıyor karşımıza belki bizim sorularımıza biraz cevap olabilir diye
düşünüyorum.

İlk araştırma McKinsey Global Enstitü tarafından Ocak 2020 de açıklandı, daha çok yeni. Sonuçları da
bir o kadar çarpıcı.
Rapora göre;
Türkiye’de mevcut teknoloji ile her 10 meslekten 6'sının %30'u otomize olacak,
Otomasyon ve dijitalleşme sayesinde 7,6 milyon iş kaybolarak yeni işlere dönüşecek,
2030 yılına kadar 2,1 milyon kişi mevcut mesleğine devam ederken, teknolojiden yararlanıp
yetkinliklerini geliştirmek zorunlu kalacak,
Sektör bazında bakıldığında iş artışlarının genelde hizmet sektöründe olacağı tahmin ediliyor.
Müşteri ile etkileşim gerektiren ve bakım hizmeti veren işlerde artış olacak. Özellikle perakende
satış ve servis hizmetlerinde %30 artış beklenirken, sağlık hizmetlerinde %40, yeme-içme ve
konaklama sektöründe %20 büyüme bekleniyor.
Araştırmaya göre; Türkiye’de 21,1 milyon kişi mesleğine devam ederken, 2 milyon kişi farklı
sektörlerde çalışmak ve yeni meslek edinmek zorunda kalacak.5,6 milyon kişi ise ancak farklı
yetkinlikler geliştirerek mevcut işine devam edebilecek.
Önümüzdeki 10 yılda, daha fazla sosyal ve teknolojik becerilerini geliştirmiş işgücüne ihtiyaç olacak.

GELECEĞİ TASARLAMAK
MÜMKÜN MÜ ?
Oxford Üniversite’sinin yaptığı ikinci araştırmaya göre ise,
Lojistik, taşımacılık, ofis ve idari destek işleri yapay zeka tarafından yapılacak.
Robotik ile ilgili alt meslek grupları yaygınlaşacak.
Veri dedektifleri, veri yorumlayıcılar, veri ayıklayıcılar aranan meslekler haline gelecek.
Drone teknolojisinin ilerlemesi ile drone programlayıcılar, drone filo yöneticiliği gibi yeni
meslekler oluşacak.
Kişisel sağlığın dijitalleşmesi ile insan performansının optimizasyonu önemini artıracak ve bu
nedenle yaşlanma karşıtı ürünler, epigenetik terapistleri, genetik tasarımcıları ön plana çıkacak.
Blokchain mimarları, 3D yazıcı imalatçıları aranan meslekler arasına girecek.
Bunların yanı sıra geleneksel meslekler olan dişçilik, terapistlik, yaratıcılık gerektiren tüm işler ise
gelecekte halen aranan meslekler arasında olacak.
Peki, biz ne yapabiliriz; geleceğimizi tasarlayabilir miyiz? İşte bu aşamada ihtiyacımız olan şey;
kendimizi dönüştürmek, yeni koşullara uyumlandırmak ve yeni beceriler kazanmak. Peki, nedir bu
yeni beceriler? Haydi, şimdi de onlara bakalım.
İleri seviye bilişsel yetkinlikler;
Yaratıcılık
Karmaşık bilgi yorumlama
Proje yönetimi
Eleştirel düşünme ve karar alma
Sosyal yetkinlikler;
Girişimcilik
Çevreye uyum, empati
İleri seviye iletişim
Adapte olabilme, sürekli öğrenme
Teknolojik yetkinlikler;
Temel dijital yetkinlikler;
Bilimsel araştırma
Teknoloji tasarımı, mühendislik
İleri düzey veri analizi

Evet, liste biraz kalabalık gelebilir fakat şunu unutmamak gerekir ki “gelecek” dediğimiz şey
merdiven basamakları gibi düz değildir. Her aşamasında yeni şeyler öğrendiğimiz ve kendimizi
geliştirdiğimiz bir ağaç gibidir. Birçok dalı vardır ve siz bu dallar üzerinde hareket edebildiğiniz
sürece kariyerinizi, geleceğinizi tasarlamanız mümkün olacaktır. Önemli olan öğrenmekten, meraklı
olmaktan vazgeçmemek ve değişen duruma ayak uydurmayı sağlayan adaptasyon kabiliyetimizi
geliştirmektir.
Bugünkü yazımız burada son buluyor fakat önümüzdeki haftalarda yukarıda sıraladığım yetkinlikleri
nasıl geliştirebilirsiniz bunlarla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Bizi takipte kalın fakat en
önemlisi evde kalın, sağlıklı kalın. :)
Kaynakça:
İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye'nin Yetenek Dönüşümü
20 Yıl İçinde Hangi Yeni Meslekler Oluşacak?
Yuval Noah Harari: 2050'de Başarılı Olmaları İçin Çocuklarımıza Ne Öğretelim?

SÜEDA TAYLAN

NEDİR BU TÜFE?

Günlük yaşamımızda sıkça duyduğumuz, haber platformlarının her ay son dakika haberi olarak
paylaştığı tüketici fiyat endenksi nedir? Neyden oluşur? Kim tarafından oluşturulur gibi bilgilere göz
atacağız.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): Standart bir tüketicinin yani benim/senin, satın aldığım/aldığın ürün ve
hizmetlerin fiyatlarının ortalama olarak değişikliğini gösteren bir ölçüttür TÜFE. Her ay yayınlandığı
gibi yıllık enflasyon değişimini ölçmek içinde kullanılır.
Peki, TÜFE Sepetinde Neler Var?
AA’nın 3 Şubat 2020 tarihli haberine göre 2020 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında
uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi için "Amaca Yönelik Bireysel
Tüketim Sınıflaması" (COICOP) dikkate alınarak TÜFE sepeti ve madde ağırlıkları güncellendi. Bu
güncellemeye göre sepette derlenme sıklığı değişiklik göstermekle beraber;

Sebze
Meyve
Tüp Gaz
LPG
Futbol Maçı Giriş Bileti
Sigara
Benzin-Mazot
Dana-Kuzu-Tavuk Eti
Yumurta
Süt
Yoğurt
Beyaz Peynir
gibi çeşitlilik gösteren 418 madde ve 897 madde çeşidi dikkate alınmaktadır.
Kim Tarafından Hesaplanır?

Tüketici Fiyat Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından hesaplanır ve hesaplama sonuçları
detaylı olarak internet sitesinden yayınlanır.
Kaynakça:
Enflasyon Sepeti Güncellendi
Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2020

UĞURCAN TOP

DÜNYAYI KURTARMAK
MÜMKÜN !

Yayılan salgın hastalıklar, açlıktan ölen insanlar, artan sıcaklık ile buzulların erimesi, balıklar ile yüzen
plastikler, yaşam alanlarının farklılaşması gibi birçok nedenden dünyamız bir değişime uğruyor. Bu
değişimin sonucundan hiçbirimiz memnun olmayacağız. İnsan, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların
yüzde 0,01'ini oluşturuyor. Ancak buna rağmen, dünyaya etkimiz bu kadar küçük değil. Canlılar
arasında yüzde 0,01’i oluşturan bizler, 5,972E24 kg ağırlığındaki dünyamızın bugününü ve yarınını
nasıl kurtarabiliriz?
Sürdürülebilir bir yaşam ile! Peki, sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin
ihtiyaçlarını
tehlikeye
atmadan
bugünkü
nesillerin
ihtiyacını
karşılayabilmekt ir.
Sürdürülebilirliğin günümüze kadar hikayesi nedir peki?
Sürdürülebilirlik, ilk defa ekonomi ile karşımıza çıktı diyebiliriz. 1970’li yıllar ile ekonomide büyüme
meydana gelmeye başladı. 1970’lerden sonra ekonomik büyümenin bir sınırı olduğu ortaya çıktı.
Büyüme yerini kalkınmaya bıraktı. Sürdürülebilir Kalkınma olarak ortaya çıkan bu kavram, ilk defa
1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan “ortak geleceğimiz” adlı
raporda geçti. 1992’ Rio Zirvesi’nde Sürdürülebilir Kalkınma’nın temelleri atıldı. 2000 yılında BM
tekrardan komisyon oluşturup Binyıl Kalkınma Hedeflerini uygulamaya başladı. O yıllardaki ilk birincil
amaç o dönemdeki sorunlara eğilmek ve aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak idi. 2002 yılında Binyıl
Kalkınma Hedefleri için yerelde ve ulusalda politikalar oluşturuldu. 2012 yılında Rio Zirvesi ile daha
kapsamlı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının oluşturulmasına karar verdiler.

Eylül 2015’te BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde
193 ülkenin imzasıyla Sürdürülebilir Kalkınma için
2030 Gündemi kabul edildi. 10 yıl içinde aşırı
yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile
mücadele, iklim değişikliğini düzeltme gibi öncelikli
üç önemli işi başarmak hedefteydi.

DÜNYAYI KURTARMAK
MÜMKÜN !
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları;

1-Yoksulluğa Son,
2-Açlığa Son,
3-Sağlık ve Kaliteli Yaşam,
4-Nitelikli Eğitim,
5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
6-Temiz Su ve Sanitasyon,
7-Erişilebilir ve Temiz Enerji,
8-İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme,
9-Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı,
10-Eşitsizliklerin Azaltılması,
11-Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar,
12-Sorumlu Üretim ve Tüketim,
13-İklim Eylemi,
14-Sudaki Yaşam,
15-Karasal Yaşam,
16-Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar,
17-Amaçlar için Ortaklıklar
olarak 17 amaç, 169 alt hedef ile bugünü korumaya, yarınlara daha iyi bir dünya bırakmak için yola
çıktı. Dünyanın iyileşmesi, doğanın korunması, insanların eşit şekilde yaşaması için yıllarca süre
gelen bir çaba var. Yüzde 0,01 içindeki ufak bir dokunuşla bunun bir parçası olup sen de dünyanı
iyileştirmek istemez misin? O zaman, dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun!
Not: Dünyayı kurtarmanın yollarını öğrenmek için, haftaya yazılacak olan yazı dizisini takip etmeye
devam et! Unutma, henüz yeni gezegen bulunmadı ve gidecek başka yerimiz yok!

Kaynakça:
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu
Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Birleşmiş Milletler Türkiye Dergisi

GAMZE ELİF BENLİ

EV EKONOMİSİ:
ALTERNATİF İKAMELER

Geçirdiğimiz ağır pandemik kriz, bize kaynaklarımızı etkin kullanmanın önemini bir daha hatırlattı.
Krizin daha uzun sürme ihtimali, eksponansiyel artan işsizlik, kapanan iş yerleri bize gelirimizin
sürekli olmaktan çıkarak nasıl sıfırlara inebildiğini gözler önüne serdi. Peki TCMB'nin ya da şirketlerin
ihtiyati akçeleri ya da hane halkının yani bizim yastık altı tabir ettiğimiz birikmişlerimizin başına neler
geldi ?
Yaklaşık 11 seneden beri devam eden Paramı Yönetebiliyorum Projesi eğitimlerinin ve tasarruf
alışkanlıklarının üzerinde bu kadar durulmasının ya da finansal okuryazarlık kavramının, acil durum
fonlarının atalarımızın "bir musibet bin nasihatten iyidir" sözüyle bağlantısı nedir? Şimdi detaylı
olarak inceleyelim.
Bu yazı dizisine başlamayı ilk tasarladığımda kolları sıvamaya nereden başlayacağımı düşünürken,
pandemi sürecinde yaklaşık 3 ay boyunca ara ara alışverişin dışında hiç ayrılmadığım evim aklıma
geldi. Evet, gelir her zaman sabit olmayabilir. Bu nedenle basit bir matematikle zararı aza
indirgemenin, otonom (temel ihtiyaç) harcamalarının ne kadar düşürülebileceği üzerine kafa yordum
ve bu konunun asıl uzmanı olan ebeveynlerimizin davranışlarını inceledim ve bu araştırmaya kendi
annemin iktisadi davranışlarını inceleyerek başladım. Ev ekonomisi tüm ekonomik incelemelerin ve
mikro ekonominin her zaman tartışmalı konusu olmuştur çünkü bireylerin davranışlarını ölçmek
"insan" davranışlarının öngörülemezliği bize her zaman açık kapılar bırakır.
Ev ekonomisi, tüm ekonomik araştırmaların başında gelir, çünkü hane halkları toplumu oluşturur ve
ağırlıklı olarak toplumun yapacağı tasarruf, harcama bu unsur göz önünde bulundurularak tahmin
edilir. Ev ekonomisinin de bir alt disiplini olan mutfak harcamalarının gelir düştükçe aile bütçesinin
hatırı sayılır bir kısmını oluşturduğu düşünüldüğünde akıllara "Çarşı - Pazar Ekonomisi" nin "Ebeveyn
Modeli" ile işlenmesi gelir.
Ekonomideki "Ebeveyn Modeli", fedakârlığın, cesaretin ve özgüvenin maksimum olduğu ve
alternatiflerin her zaman var olduğunu bizlere gösterir. Şimdi o alternatif yöntemlerden biri olan
“Evde kalan tavuklu pilav ile yapılan yayla çorbası tarifi”ni "Ebeveyn Usulü" ile sizlere formülize
edeceğim.

EV EKONOMİSİ:
ALTERNATİF İKAMELER
Evde kalan tavuklu pilav bir yayla çorbasına nasıl dönüşebilir ise elimizdeki birikimler bir başka
yatırıma evrilebilir. Günümüz tüketim kültürüne alternatif olarak yeni tüketim alışkanlıkları geliştirmek
kuşkusuz tasarruf edebilmemizin en doğru adımlarından biri olacaktır, o nedenle aşağıda
okuyacağınız yemek tarifi sadece bir yemek tarifi değildir. :)
Evde Kalan Tavuklu Pilav ile “ Yayla Çorbası” Tarifi
Malzemeler
Tavuklu pilav
Yoğurt (3 Yemek Kaşığı)
Un (2 Yemek Kaşığı)
Sos
1 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ
1 Tutam Nane
Sos Yapılışı
Ocağın altını yakıp tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ döküyoruz, Üzerine 1 tutam nane ekleyerek 1
dakika kadar ateşin üstünde karıştırıyoruz ve kenara alıyoruz.
Çorbanın Yapılışı
Tencereyi yarısına kadar suyla doldurduktan sonra kaynamaya bırakıyoruz.
Derin bir kabın içerisine 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 Yemek Kaşığı un, 1 yumurtanın sarısını ekliyoruz ve
ara ara su ilave edip karıştırıyoruz.
Tenceredeki su kaynamaya başladıktan sonra içerisinden biraz suyu kabın içerisine koyarak
karıştırıyor ve tencerenin içine boşaltıyoruz.
Çorbanın istediğiniz kıvamda olabilmesi için değerlendireceğimiz tavuklu pilavı tencerenin içerisine
koyuyoruz ve tuzunu ekleyerek biraz karıştırıyoruz.
Tencerenin altını açarak bir dakika kaynatıyoruz ve sosunu ilave ederek dinlenmeye bırakıyoruz.

AFİYET OLSUN ! :)

Tüm hakları başta annem Nergiz KOCACIK olmak üzere tüm annelerimize ve babalarımıza aittir.

UFUK KOCACIK

