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Geleceğin Meslekleri 

Son 100 yılda yaşanan teknolojik değişimin tarihsel süreçte yaşanan değişim-

lerden kat kat fazla olduğu düşünüldüğünde bu değişimden etkilenmesi bekle-

nen alanlardan birisi de şüphesiz insanların talep ve ihtiyaçları ile şekillenen 

meslekler.Gelecekte hangi meslekler öne çıkacak ya da hangi meslekler arka 

planda yer alacak sorusunun yanıtı oldukça merak edilmekte.Peki gelecekte 

hangi mesleklere duyulan ihtiyaç aratacak ya da azalacak? 

Gelecekte öne çıkacak meslekler; 

*  Veri analistleri ve veri bilimciler, 

*  Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, 

*  Dijital pazarlama ve strateji uzmanları, 

*  Proses üretim uzmanları, 

*  İş geliştirme uzmanları, 

*  Bilgi güvenliği analistleri, 

*  Yazılım ve uygulama geliştiriciler, 

*  Nesnelerin interneti uzmanları, 

*  Proje yöneticileri, 

*  İşletme hizmetleri ve yönetim yöneticileri, 

*  Veritabanı ve ağ uzmanları, 

*  Robotik mühendisler, 

*  Stratejik danışmanlar, 

*  Yönetim ve organizasyon analistleri, 

*  Fintech mühendisleri, 

*  Mekanik ve makine tamircileri, 

*  Organizasyonel gelişim uzmanları, 

*  Risk yönetim uzmanları, 

*  Aküterya uzmanı, 

*  Epidemiyolog, 

*  Mobil uygulama ve oyun geliştirici, 

*  Finansal yönetici, 

*  Robot koordinasyon uzmanı, 

*  Akıllı şehir uzmanı, 

*  Sentetik biyoloji uzmanı, 

*  Biyometrik yüz okuma uzmanı, 

*  İklim mühendisi, 

*  Mekatronik mühendisi, 

*  Ekoloji uzmanı, 

*  Metaverse uzmanı, 

Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 20 yıl sonra ya-

pay zekanın insan gücünün yerini alacak olan meslekler ise şunlar; 
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*  Kasiyerlik 

*  Garsonluk 

*  Nakliyecilik 

*  Sekreterlik 

*  Sigortacılık 

*  Pilotluk, şoförlük 

*  Finans analistliği 

*  Çiftçilik 

*  Depo görevlisi 

*  Muhasebecilik 

*  Satış elemanlığı 

*  Onarım işçiliği 

# Gelecekte hangi alanda - meslekte uzmanlaşmak isterdiniz? 

…………………………………………………………………………………………………………………...… 

# Ekonomik faaliyetler nasıl sınıflandırılmaktadır? 

…………………………………………………………………………………………………………...……….. 

Kaynaklar; https://www.mentalup.net/blog/gelecegin-meslekleri  

https://www.kariyer.net/kariyer-rehberi/gelecegin-meslekleri-neler 

https://www.ekonomist.com.tr/haberler/koronayla-ortaya-cikan-yeni-meslekler.html 

                                                                                              (Görseller www.freepik.com sayfasından @upklyak adlı kullanıcından alınmıştır.) 
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İkincil Ekonomik Faaliyetler: 

# Hammaddelerin işlenmesi , üretim ve imalat söz konusudur. 

# Kas gücünün yerini makine gücü almıştır. 

# Gelişmiş ülkelerde ikincil faaliyetlerde çalışanların sayısı fazladır. 

# Gıda,Tekstil,İnşaat,Metalürji,Kimya,Kağıt,Beyaz,Eşya,Otomotiv vb  

Üçüncül Ekonomik Faaliyetler: 

# En fazla gelişme gösteren faaliyet türüdür. 

# Hizmete (insana) dayalıdır. 

# Gelişmişlik arttıkça üçüncül faaliyet oranı artar. 

# Gelişmiş ülkelerde üçüncül faaliyetlerde çalışanların  sayısı fazladır. 

# Hukuk,Sağlık,Eğitim,Turizm,Ulaşım,Ticaret,Finans,Sigortacılık 

Bankacılık,Pazarlama,Güvenlik,Belediye ve Büro Hizmetleri  vb 

Dördüncül  Ekonomik Faaliyetler: 

# Teknolojinin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan bilgi  toplama, bilgiyi 

işleme,değiştirme ve  paylaşıma dayalıdır. 

# Yazılım,Ağ işletmeciliği, Arge,Veritabanı, 

Online Hizmetler,Reklamcılık,Grafik Tasarım. 

Beşincil Ekonomik Faaliyetler: 

# Karar verme ve yönetim faaliyetlerini kapsar. 

# Kamu ve özel sektör yöneticiliği, 

# İcra kurulu başkanlığı (CEO) 

# Genel müdürlük,Bakanlık vb bu gruptadır. 

Ekonomik Faaliyetler Nelerdir? 

İnsanlar; yaşamlarını devam ettirebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

veya daha iyi yaşam şartlarına sahip olabilmek için çeşitli mesleki faa-

liyetlerde bulunur. Bu faaliyetlere genel olarak ekonomik faaliyetler 

adı verilmektedir.Ekonomik faaliyetler özelliklerine göre birincil, ikincil, 

üçüncül, dördüncül ve beşincil faaliyetler şeklinde beş gruba ayrılır. 

Birincil  Ekonomik Faaliyetler: 

# Doğrudan doğadan temin söz konusudur. 

# Gelişmemiş ülke ekonomilerinde birincil ekonomik faaliyetlerin  payı 

yüksek iken gelişmiş ülkelerde payı azdır. 

# Tarım,Hayvancılık,Avcılık,Toplayıcılık,Taş Ocakçılığı ,Madencilik, 

Arıcılık,Balıkçılık,Ormancılık,Bağ,Bahçe üreticiliği vb  

Genellikle birincil ekonomik faaliyetler tarım, ikincil ekonomik faaliyet-

ler sanayi; üçüncül, dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetler de hiz-

met sektörü şeklinde adlandırılmaktadır. 

EKONOMİK FAALİYETLER  10.2.11 / 10.2.12 www.cografyasever.com 

2 



 

        
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@cgrfysvr @cgrfysvr 

Gelişmiş Ülkelerde; 

# Nüfus artış hızı düşüktür. 

# Doğum ve ölüm oranları düşüktür. 

# Ortalama yaşam süresi uzundur. 

# İhracatta sanayi ürünlerinin payı fazladır. 

# Demografik yatırımlar azdır. 

# Eğitim, sağlık,altyapı, barınma hizmetleri gelişmiştir. 

# Dördüncül ve beşincil faaliyetler gelişmiştir.  

# Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi dar tabanlıdır.  

# Nüfusları göçlerle artar. 

# Ülke dışından göç alma göç verme oranından çok daha fazladır. 

# Birincil ekonomik faaliyetler modern yöntemlerle yapılır. 

# Kadın nüfusun istihdam oranı yüksektir. 

 # Enerji üretimi ve tüketimi fazladır.  

# Nüfusun dağılışında beşeri faktörler etkilidir.  

# Okur-yazar oranı yüksektir  

# Nüfusunu ikiye katlama süresi uzundur.  

# Kişi başına düşen doktor sayısı fazladır.  

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ça-

lışan nüfusun ekonomik faaliyet kol-

larına dağılışı arasında güçlü bir iliş-

ki vardır.Gelişmiş ülkelerde çalışan 

nüfusun büyük bir kısmı hizmet sek-

töründe faaliyet göstermektedir. 

Birincil ve ikincil faaliyetlerde bilim 

ve teknoloji ön plana çıkmaktadır. 

AFGANİSTAN 

(Üçüncül) 

%10  

%10  

(İkincil) 

(Birincil) 

% 80 

Gelişmemiş Ülkelerde; 

# Nüfus artış hızı yüksektir. 

# Doğum ve ölüm oranları yüksektir. 

# Ortalama yaşam süresi kısadır. 

# İhracatta sanayi ürünlerinin payı azdır. 

# Demografik yatırımlar fazladır. 

# Eğitim, sağlık,altyapı, barınma hizmetleri gelişmemiştir. 

# Dördüncül ve beşincil faaliyetler gelişmemiştir.  

# Gelişmemiş ülkelerin nüfus piramidi geniş tabanlıdır.  

# Nüfusları doğumlarla artar. 

# Ülke dışına göç verme göç alma oranından çok daha fazladır. 

# Birincil ekonomik faaliyetler modern olmayan yöntemlerle yapılır. 

# Kadın nüfusun istihdam oranı düşüktür. 

 # Enerji üretimi ve tüketimi azdır.  

# Nüfusun dağılışında doğal faktörler etkilidir.  

# Okur-yazar oranı düşüktür . 

# Nüfusunu ikiye katlama süresi kısadır.  

# Kişi başına düşen doktor sayısı azdır. 

% 73 

 NORVEÇ 

 (İkincil) 

   %2  

% 25  

(Birincil) 

  (Üçüncül) 

% 56 

TÜRKİYE 

(İkincil) 

% 26  

(Birincil) 

(Üçüncül) 

% 18  

% 52 

HİNDİSTAN 

(Üçüncül) 

% 14  

% 34  

(İkincil) 

(Birincil) 
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Aşağıdaki verilen bulmacada ekonomik açıdan az 

gelişmiş 20 ülkenin adı gizlenmiştir.Alt bölümde 

verilen ipuçlarından yararlanarak bu  ülkeleri bulu-

yor ve  yanda verilen  dilsiz ülkeler haritası üzerin-

de boyayarak gösteriyoruz. 

 

       
 
 
 
 

 
 
 
 
  

MİALSO : …………….…………….. 

GLDANBAEŞ:……………………… 

MNAĞOLSTİO:…………………… 

AAFİGFNSTAN:…………………… 

NZAAYTAN:……………………….. 

ESAENLG:…………………………… 

YANEK:………………………………. 

YNEEM:……………………………… 

AAGN:……………………………….. 

ARNUKME:………………………… 

İPUÇLARI 

ANPLE:………………………………. 

İANKATSP:…………………………. 

NADAUG:…………………………… 

JİREN:………………………………… 

GNALOA:……………………………. 

SDAUN:……………………………… 

ÇDA:………………………………….. 

İGNE:………………………………… 

GKONO:…………………………….. 

BAMBEİZW:……………………….. 
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Aşağıdaki verilen bulmacada ekonomik açıdan ge-

lişmiş 20 ülkenin adı gizlenmiştir.Alt bölümde veri-

len ipuçlarından yararlanarak bu  ülkeleri buluyor 

ve  yanda verilen  dilsiz ülkeler haritası üzerinde 

boyayarak gösteriyoruz. 

 

       
 
 
 
 

 
 
 
 
  

ADB : …………..…….…………….. 

KAADNA:…………….……………… 

JOANAPY:…………………..……… 

NLAMYAA:……………….………… 

NLTİEERİG:………….…………….. 

RFASNA:…………….……………… 

LAYTİA:………………………………. 

EVONRÇ:…………………………… 

DNLOAHAL:……………………….. 

İPANSAY:………..………………… 

İPUÇLARI 

URYSA:………………………………. 

BLÇEİKA:………………...…………. 

KANAİMARD:……………………… 

ÇEİVS:………………………………… 

AUASLTAYRV:………….…………. 

RÇSİEİV:……………………………… 

ASTRAUUYV:…………………….. 

İNÇ:……………………..…………… 

DİANRLA:…...…………………….. 

ARLİİS:……………………………….. 
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Ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde  çalışanların en fazla dağılım gösterdiği sektördür.                   Tarım                         Hizmet 

Birincil ekonomik faaliyetlerin genel olarak adlandırıldığı sektör.                                                         Hizmet                         Tarım 

İkincil ekonomik faaliyetlere örnek verilebilecek bir meslek.                                                               Tekstil İşçisi                    Çiftçi 

Az gelişmiş  ülkelerde demografik yatırımlar;                                                                                             Azdır                          Fazladır 

Üçüncü,Dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetlerin genel olarak adlandırıldığı sektör.                                                                 Hizmet                          Sanayi 

Az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı;                                                                                                                                                          Yüksektir                     Düşüktür 

Az gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi                                                                                                                                             Uzundur                      Kısadır 

Az gelişmiş ülkelerin nüfus piramitlerinin tabanı;                                                                                                                                       Dardır                        Geniştir 

Az gelişmiş ülkelerde okuryazar oranı;                                                                                                                                                         Azdır                          Fazladır 

Gelişmiş ülkelerin enerji üretimi ve tüketimi;                                                                                                                                               Azdır                          Fazladır 

Gelişmiş ülkelerde kadın nüfusun istihdam oranı;                                                                                                                                   Yüksektir                     Düşüktür 

Gelişmiş ülkelerde ihracatta sanayi ürünlerinin payı;                                                                                                                                 Azdır                         Fazladır 

Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımında hizmet sektörünün önde olduğu bir ülke.                                     Kanada                        Somali 

Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımında tarım sektörünün önde olduğu bir ülke.                                       Norveç                        Afganistan                        

Ülkemizde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımında önde olduğu sektör.                                                       Sanayi                          Hizmet 

Doğrudan doğadan teminin söz konusu olduğu ekonomik faaliyet türleri.                                                                                           Birincil                         İkincil 

Hammaddelerin işlenmesi,üretim ve imalat süreçlerinin etkili olduğu ekonomik faaliyet türleri.                                                   Üçüncül                        İkincil 

Yönetim ve karar verme süreçlerinin etkin olduğu ekonomik faaliyetler.                                                                                            Dördüncül                   Beşincil 

Eğitim,sağlık,hukuk,turizm,ulaşım gibi alanların içerisinde yer aldığı ekonomik faaliyetler.                                                            Üçüncül                        İkincil 

Az gelişmiş  ülkelerde bu ekonomik faaliyet türlerinden çalışan oranı yüksektir.                                                                                 Birincil                     Dördüncül 

Günümüzde en fazla gelişme gösteren ekonomik faaliyet türüdür.                                                                                                       Birincil                       Üçüncül  

Bilgi işlem, yazılım, veri analizi vb faaliyetlerin yer aldığı ekonomik faaliyet türüdür.                                                                        Beşincil                     Dördüncül 

                                                                 

Aşağıda verilen ifadeleri cevaplandırarak doğru olan yanıtları yuvarlak içine alınız. 
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① Birincil ekonomik faaliyetleri  örneklendirebilirim. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

② Üçüncül ekonomik faaliyetleri  örneklendirebilirim. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

③ Dördüncül ekonomik faaliyetleri  örneklendirebilirim. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

④ Beşincil ekonomik faaliyetleri  örneklendirebilirim. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

⑤ Gelişmişlik düzeyleri ile ekonomik faaliyetlerin ilişkisini açıklayabilirim. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………..……… 

⑥ Ekonomik açıdan az gelişmiş ülkelerin özelliklerini yazabilirim. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………… 

⑦ Sektörel dağılımın gösterildiği grafiklerle verilen ülkeleri eşleştirebilirim. 

 

⑧ Ekonomik açıdan gelişememiş ülkelerin özelliklerini yazabilirim. 

…………………………………………………………………………... 

……………………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

⑨ Hayalimdeki meslekleri ekonomik faaliyetlere göre sınıflandırabilirim. 

…………………………………………………………………………... 

……………………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Bu bölümde  Ekonomik faaliyetler kazanım-

larının öğrenilme düzeyini ortaya çıkarıyo-

ruz.Kırmızı istasyon 20 puan,diğerleri 10’ar 

puan ; parkur toplam 100 puandır. Başarı-

lar. 
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                                                                                                                                                               (Grafikler www.eokultv.com’dan alınmıştır.) 

…..……...Pakistan……….. 

……...……...Abd…………... 

…….….....Somali……….... 
1 2 3 


