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Değerli Darüşşafaka Ailesi: 

Darüşşafaka Cemiyetinin Saygıdeğer Y.K Başkanı, Y.K. Üyeleri, Okul Müdürleri, 

Öğretmenler, Yeni Mezunlar,50.yılını kutlayan Mezunlar ,Veliler,  Bağışçılar, 

Destek veren Kurum Temsilcileri ve Dostlar; 

Bugün bu ortamda  sizlere ve  mezunlara hitap etme fırsatı verilmesinden dolayı 

Darüşşafaka Yönetimine teşekkür ediyorum.  

SON DERS  bağlamında ,davranış ve kararlarımızın nasıl biçimlendiği 

konusunda üzerinde durulmaya değer belli başlı 3 unsur; 

 Güvenin ve kişisel gizliliğin toplumsal sonuçları, 

 Küresel kararlara karşı, yerel kararların rolü ve 

 Tercihin doğası  

hakkında  düşüncelerimi kısaca sizlerle paylaşmak  ve daha sonra geleceğin 

mesleklerinden söz etmek istiyorum. 

Güven, başkalarının verdikleri sözleri tutacaklarına ya da politikalarında ve etik 

kodlarında tutarlı ve/veya yasalara uygun davranacaklarına, bireyler tarafından 

duyulan inanç olarak tanımlanabilir. Bu, başkalarının adalet ve dürüstlüğüne 

duyduğumuz inancın bir ölçüsüdür. Güven önemlidir, çünkü insanların ve 

kuruluşların birlikte çalışma biçimleri üzerinde etkilidir ve hükümetler, 

ekonomiler, topluluklar gibi sosyal kurumların işlevlerini yerine getirebilmesinin 

başlıca koşuludur. 

Güven bizi bir topluluk olarak daha mutlu ve sağlıklı yapar; güven ve mutluluk 

arasında açık bir ilişki vardır. Topluluklarda güven oluşturmanın iyi bir yolu 

insanların birbirini tanımasıdır.  

Bir bakıma, güvenin diğer yüzünde kişisel gizlilik vardır. İnternet, cep telefonları 

ve ulusal güvenlikle ilgili kaygılardan dolayı günümüzde insanların adresleri, 

alışverişleri, davranışları ve özel yaşamlarıyla ilgili enformasyon dev bir ölçekte 

toplanmakta, depolanmakta ve paylaşılmaktadır. Gençlerin kişisel gizlilik ve 

güvenle ilgili tutumlarının bir kuşak farklılığı değil ,yaş ve deneyimin bir 

fonksiyonu olması şaşırtıcı değildir. Olgunlaşmayla birlikte veri paylaşımının 



sonuçlarına ilişkin bir farkındalık oluşur ve bazı gençlerin davranışlarında açık 

değişimler görülür. 

Teknolojik yenilikler ve ekonomik fırsatlar sayesinde birçoğumuz anne 

babalarımızdan, çok daha iç içe geçmiş bir dünyada yaşıyoruz ve her 

zamankinden daha fazla insan, doğduğu yerden çok uzaktaki kentlerde yaşıyor. 

İnternet bize önceki kuşakların asla sahip olmadığı bir şeyi, küresel bir 

topluluğa erişim gücünü, vererek çevremizi kesinlikle genişletti. Bütün bunların 

sonucu olarak, birçoğunu hiç tanımadığımız, ya da çok zayıf ilişkilere sahip 

olduğumuz çok sayıda kuruluş ve kişiyle , yoğun etkileşimler kuruyoruz. Bu da 

,beraberinde  güven, dürüstlük ve kişisel gizlilikle ilgili sorunları getiriyor. 

Ayrıca elimizde bulunan çok miktarda veriyi nasıl yöneteceğimiz konusu büyük 

bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. 

 Karar destek algoritmaları gelişiyor, yeni ve yaygın kablosuz teknolojiler 

kullanıma giriyor ve sayıları giderek artan yeni kuşak algılayıcılardan yeni veri 

türleri elde ediliyor. 

Sağlık gibi birçok alanda, genomik enformasyonun etkileri görünür hale 

geldikçe, izleme, teşhis ve tedavi süreçlerini iyileştirecek çok sayıda 

kişiselleştirilmiş teknoloji ön plana çıkıyor. 

 Akıllı şebekenin bir parçası olarak karşımıza çıkan akıllı saatler  su ve enerji 

fiyatlandırmasında esnek ve dinamik bir sisteme geçilmesiyle ilgili tartışmalar 

yaratmakta. 

Göçlerin ve –sanal ya da gerçek-hareketliliğin giderek küçülttüğü bir dünyada, 

insanlar  ya da gruplar kendilerini bir yerine birçok kimlik üzerinden ifade etme 

isteğindeler. Bir yandan , güvenlik kaygısı daha uluslararası bir kaygıya 

dönüşürken, ekonomik güç dengesindeki değişim de Amerika ve Avrupa’yı 

artık Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkelerin katılımı olmadan 

küresel gündemi belirleyemez hale getirdi. 

Yerel/küresel ya da yukarıdan aşağı/aşağıdan yukarı değişim görüşlerinin yanı 

sıra şunu da anlamamız önem taşıyor: 

 Kararların alınma biçiminde geniş çaplı farklılıklar olabilse de, bireyler olarak 

verdiğimiz kararların da geleceğin nasıl biçimleneceği üzerinde bir etkisi var. 



Fakat karar vermek kolay değildir-özellikle duygusal ve politik unsurlar, akılcı 

unsurlar kadar güçlüyse.  

Bireysel olarak yerel topluluklarda yaşıyoruz ve her gün, iklim değişikliği, 

kaynak kısıtları, yoksulluk ve para birimlerinin geleceği gibi küresel kaygılarla 

çok ilgili görünmeyen tercihler yapıyoruz. 

Önümüzdeki yıllarda yüzleşmek zorunda olduğumuzu açıkça gördüğümüz bazı 

büyük sorunların üstesinden geleceksek, tüm alanlarda inovasyon yaratmak 

zorundayız. Şu anda ufukta görebildiğimiz bazı olaylara hazırlıklı olmak ve 

bunları yönlendirmek için yeni politika ve düzenlemelere ihtiyacımız var.  

Aynı zamanda , hem değer yaratacak hem de oyunun kurallarını değiştirecek 

yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri yaratmak zorundayız. Böylece, giderek 

küreselleşen bir toplum olarak, somut, sürdürülebilir ve pozitif bir gelişim 

gösterebiliriz. Neye odaklanacağımızla ilgili kararlar almaya başlamadan önce, 

net bir genel bakışa ulaşmamız gerekir.  

Sevgili Yeni mezunlar, Değerli Gençler; 

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığım görüş ve düşüncelerimin gerek meslek 

seçiminde, gerekse o mesleği elde edip, icra ettiğinizde yararlı olacağına  

inanıyorum. 

En iyi meslek hangisidir diye sorulduğunda alınan yanıtlar değişiktir, zira 

herkese göre en iyi meslek kavramı farklıdır. İlgi ve yeteneklere hitap eden ve 

bir ömür boyu olmasa bile, uzun yıllar severek yapılacak iş en iyi meslektir. 

Gençler, popüler meslekler yerine, sevdikleri mesleklerin peşinde koşmalıdırlar. 

Ama sevecekleri meslekleri nasıl anlayacaklar? Geleceğin mesleklerini 

bilmeden, yeteneklerini becerilerini anlayamadan sevdikleri mesleği nasıl 

belirleyecekler? 

Bu yıl liseden mezun olan siz gençler, 2020’li yıllarda hayata atılacaksınız ve en 

az 40 yıl mesleğinizi icra edeceksiniz. Bu bağlamda değişime ayak 

uydurabilmenizi, karşılaşacağınız sorunları rahatlıkla çözebilmenizi sağlayacak 

ve ilginizi çekecek meslekleri öngörebilmeli ve onlara yönlenmelisiniz. 



Bundan 10-15 yıl önce, blog yazarlığı, bilgi mimarlığı, topluluk yöneticiliği, 

itibar danışmanlığı  gibi mesleklerin bugün popüler olacağını kimse tahmin 

etmiyordu. 

Görüldüğü gibi meslekler, ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji sayesinde  farklılaştı. 

Robotik cerrahi, doktorun hastaya el sürmeden operasyonu kontrol ettiği 

cerrahi dalı. Bu  teknoloji, bugün kullanılıyor ama gelecekte  tamamen bu 

alanda kariyer yapan doktorlar tele cerrahlar olacak. Amerika’daki bir kalp 

cerrahı için,oraya gitmeye gerek kalmadan, bulunduğunuz yerde robot 

vasıtasıyla ameliyatınız gerçekleşebilecek. 

Robotlar sadece tıp alanında değil, birçok alanda, birçok kişinin işlerini 

ellerinden alacak. Robot Müşavirleri/Danışmanları, işlere uygun robotların 

seçiminde ve bir sorun çıktığında çözüm getirmede yardımcı olacaklar. 

Biyonik uzuvlar ve tam işlevli yapay organlar giderek gelişecek ve 

kusursuzlaşacak. Gelecekte bunlar, kişiye özel tasarlanacak ve  Vücut Parçası 

Tasarımcıları ,Vücut Parçası Dükkanları ve Tamir Servisleri olacak. 

İnsan ömrünün uzaması, daha uzun süre yaşlı kalma anlamına geliyor. Yaşlılık 

boyunca fiziksel ve manevi anlamda iyi durumda kalınmasını Yaşlılık Uzmanları; 

kişilerin huzurevi yerine en sevdikleri döneme göre tasarlanmış bir ortamda 

yaşamalarını ise Nostaljistler sağlayacak. 

Ülkeler arasındaki sınırlar kalktıkça uluslararası yasaların geçerliliği artacak ve 

çokuluslu faaliyet gösteren insanlar çoğalacak. Bu durumda hem dijital 

dünyada, hem de birden fazla ülkede hakların savunulması için Sanal 

Avukatlara ihtiyaç olacak. 

İklim değişikliği hızlandıkça, değişimi tetikleyen bölgelerde olumsuz etkileri 

azaltacak şekilde çevreyi ve iklimi düzenleyen uzmanlar, uzmanlığı kötü 

kullanmak isteyenlere karşı da hava değişim polisleri olacak. 

Geleceğin tarlaları, yerini gökdelenlerde yapılan hasatlara bırakacak. Dikey 

Çiftçilik/Kent Çiftçiliği işiyle uğraşanlar, mevsimlerin yanı sıra, mühendislik, 

akıllı  kimya, sentetik biyoloji, biyoteknoloji  ve ticaretten anlayacaklar. 

Artık doktor, mühendis, avukat,öğretmen olma yerine, birçok disiplinin iç içe 

olduğu; bilgi, beceri, yeteneklerin kazandırıldığı meslekler var. Bunların 



öğretilmesi, öğrenilmesi hiç de kolay değil. Eğitim kurumlarına, Üniversitelere 

her zamankinden daha fazla iş düşüyor.  

Değerli Mezunlar, 

Unutmayın ayrıcalıklısınız:  

Vizyonuyla,eğitim felsefesiyle, sizleri geleceğe  hazırlamasıyla çok  özel ve 

önemli  yere sahip bir okuldan,Darüşşafaka’dan, eğitim alarak mezun oldunuz. 

Size yüklenen  sorumluluklar var.    

Sadece bu toplumun değil, her yedi insandan birinin aç olduğu bu planetteki 

tüm canlıların sizden beklentileri var.  

Yaşamınızda mutluluk ve başarı ile ilgili özel karışımınızı oluşturmaya çalışırken 

yapacağınız seçimler ne olursa olsun, sıradan olmasın. Hiçbir şeyin  sıradan 

olanı ilginç değildir, insanların da. Sıra dışı olmaktan kaçınmayın. 

Seçiminizi oluşturduktan sonra, önyargılardan arınarak, size duyulan güveni 

sarsmamaya özen göstererek, toplumdaki tüm bireylerin farklılıklarına, 

haklarına ve bireysel özgürlüklerine saygı duyarak herkese sunun…  

Bu katkılarla çevrenizin saygı göstereceği iyi insan modeli ortaya çıkacaktır. 

İyi insan olabilme yolunda, doğru kararları alabilmenizi ve mutlu bir yaşam 

sürmenizi  diliyorum. 

Sağlıcakla kalınız,sevgilerimle…. 

Prof.Dr.Nilüfer Eğrican 

SUNTEK International-President 

TEKNOPARK Istanbul-Başdanışman 

   


