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Türkiye’nin ilk Endüstri 4.0 fuarı olma özelliği taşıyan
“Digital Impact, İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi”
kapsamında 30 Kasım 2019 tarihinde Endüstri 4.0’ın her
yönüyle ele alındığı farklı konu ve konuklar arasında belki
de en önemlisi Eğitim 4.0; Üniversite, Orta öğretim, STK ve
Özel Sektörün sözcülerinin bir arada olduğu bir toplantı ile
ele alındı. İnsan Kaynakları uzmanı ve freelance
eğitmenlerin de bulunduğu yuvarlak masa toplantısında
eğitimin dünü, bugünü ve geleceği gerçek yaşamdaki
uygulama örnekleri ile tartışıldı.
Bu toplantıda Eğitim 4.0 için gerçekçi çözümler bulmak
bizim en temel hedefimizdi. Bu rapor aslında bir yol haritası
niteliği taşımaktadır.
Filiz Güleç Kutlu
Egitim 4.0 Uzman / Profesyonel Koç, ACC

Endüstri 4.0’ın hayatımıza getirdiği değişiklikler devrim mi
yoksa evrim mi tartışması süregiderken konuşulması
gereken en önemli konu öğrenme anlayışı olmakta ve
günümüzde buna Eğitim 4.0 denilmektedir. Bu eğitim
anlayışı gerçek zamanlı (real-time) olarak yaparak ve
yaşayarak öğrenmeyi hayata geçirmektedir. Toplumsal
dönüşüm, yaşam boyu öğrenmenin tüm bireylerce
içselleştirilmesi ile mümkündür. Ancak Eğitim 4.0’ı bir
eğitim sistemi olarak tanımlamak yerine yaşam boyu
öğrenmenin içselleştirilmesini sağlayacak yaşam boyu
eğitim fırsatlarından seçebilme yetisini geliştirmek olarak
bahsedebiliriz.
Bu konuyu daha kapsamlı açıklayabilmek için Yaşam Boyu
Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme anlayışlarını birbirinden
ayrıldıkları noktalara vurgu yaparak tanımlamak gerekiyor.
Yaşam boyu eğitim mevcut eğitim sistemi dışında kalan ya
da hızla gelişen dünyamızda yapılandırılmış eğitim
programları içerisinde yer alamayan, alsa da bir miktar
geride kalan yapının yeniden yapılandırılması ve tüm
potansiyeli geliştirmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Yaşam
Boyu Öğrenme ise bireyin içsel ve bireysel sorumluluğu
kapsamında ihtiyaç duyulan eğitime yönelimini ifade
ediyor. Yani istihdam edilebilir bir birey olan kişi, bir
müşteri gibi eğitim ve öğretim pazarından kendi
Gereksinimlerine uygun eğitimi bireysel sorumluluğunu
kullanarak seçer.
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1. Eğitim sistemlerimiz ve programlarımız Endüstri 4.0 ile uyumlu mu? Ve
2.Eğitim sistemlerimizi, Endüstri 4.0 ile uyumlu olacak şekilde nasıl yeniden
yapılandırmalıyız?

soruları üzerinden giderek oturumun ilk süreci tartışmaya açıldı. Tüm
katılımcıların ortak fikri eğitim sistemlerimizin endüstri 4.0’a uyumlu olmadığı
görüşündeydi. Çözüm için, her bir birey ve kurumun kendi yöntemlerini bulması
gerektiği, ortak müfredatlar yerine kişiye özel çözümlerin sunulduğu esnek
müfredatların olması gerektiği, soft skillslerin geliştirilmesi için hızlıca çözümler
üretilmesi gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Bu noktada Eğitim 4.0 bilgi
üretimine ek olarak sanayi 4.0’ın yıkıcı ve devrimci anlayışına uyum sağlayacak
şekilde yenilik, inovasyon üreten eğitim anlayışına sahip olmalı.
İkinci oturumun çıkış noktası soruları;
3. Öğrenci merkezli öğrenme, öğrenme çıktıları takibi ve eğitimde bilgisayar
iletişim teknolojileri kullanımı konularını nasıl efektif bir hale getirebiliriz?
4. Müfredat ve programları, endüstri ve günümüz sosyal yaşamdaki
değişikliklere ayak uyduracak şekilde bireysel öğrenme stillerine uygun nasıl
sunabiliriz? İdi.

Endüstri 4.0 ile çalışma ve işgücü piyasasının çok hızlı bir şekilde değişmesi, iş
dünyasının işe alımlarda algoritmik seçimlerle makinalar tarafından yapılması,
“kırk yaşındaki bir insansız hava aracı pilotunun sanal dünya tasarımcısı olarak
kendini yeniden yaratması” (Harari, 2018:48) bireylerin becerilerini
geliştirmesinde yaşam boyu öğrenmeyi zorunlu hale getirmektedir. Gelecekte
oluşacak çok çeşitli mesleklere ayak uydurabilmek için sadece yaşam boyu
eğitim yapılanmalarından eğitim almak yetmeyecek kişisel gelişim, sosyal
içerme, aktif yurttaşlık, gönüllü çalışmalar yetkinlikleri geliştirmede yaşam boyu
öğrenmenin felsefik artalanı içinde yer alacaktır.
Öğrenmede en kritik faktörler,hedefler, değerler ve inançlardır. Yaşam boyu
öğrenmenin özü ise deneyimleme, keşfetme, öğrenme, hizmet etme,
hikayeleştirme ve oyunlaştırmadır. Endüstri 4.0 ortamında yaşam boyu öğrenme
dijitalleşme etkisi ile farklılaşmıştır. Girişimcilik, sosyal girişimcilik, gönüllü
çalışmaların istihdamda tanınması, online eğitimler, sanal eğitim sınıfları,
microlearning ve uzmanlaşmayı bu öğrenme şekilleri arasında sayabiliriz.

Yaşam Boyu Öğrenmeyi buraya kadar bireyin tercihleri şeklinde ele alsak da
aslında şirket/kurum kültürü altında bu anlayışın sistemsel entegrasyonunun
sağlanması en önemli husustur. Ortalama 60 yıl olarak görülen şirketlerin
ömrünün dijitalleşen dünyada 18 yıla düşmesi, şirketlerin/kurumların sistemsel
entegrasyonlarda ihtiyaç analizlerine özgü eğitim 4.0 anlayışını
kurumsallaştırmasını zorunluluk haline getirmiştir.
Bu noktadan itibaren gerçek yaşamdaki başarılı çalışma örnekleri üzerinden
gidilmek üzere aşağıdaki sorulara yanıt aranan yuvarlak masa toplantısının son
oturumuna geçilmiştir.

6. Eğitim 4.0 ile Yetkinlikleri nasıl geliştiririz? Yenilikçi öğrenme kanallarını nasıl
listeleyebiliriz? Yeniden tasarımda oyunlaştırma, drama vb neden önemli?
7. Tüm bu değişimi yönetecek çevik kurumları, çevik liderleri nasıl
yetiştireceğiz?

Soğuk savaş döneminde Amerikan Ordusunun çok çeşitli tehditlere karşı
güvenlik ortamını tanımlama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan VUCA kavramı
üzerinde durularak kurumların stratejik planlarında, yönetim stratejilerinde,
eğitim planlarında karar verme, etkili iletişim, risk yönetimi, problem çözme
stratejilerinde bu bakış açısına sahip olmaları gerektiği vurgulanmıştır. Böylesi
ortamlarda kaybolacak mesleklerin farkındalığında olarak 4. Seviye ve altındaki
mesleklerin hızlıca yukarıya taşınması gerektiği ve hizmetkar liderlik anlayışına
sahip liderlik becerilerinin geliştirilmesine vurgu yapılmıştır. Bunun için çevik
proje gruplarının oluşturulması, işbirliği ve koordinasyona dayalı başarı ve
mutluluk odaklı çalışmalara güç verilmesi gerektiği bir politika olarak hayata
geçirilmelidir. Endüstri 4.0 için ortaöğretimde hali hazırda çocuk ve gençlerin
eğitim fırsatına sahip olmalarından yola çıkarak, ebeveyn eğitimi ile öğretmen
eğitimlerinin çok daha önemli olduğu ve bu kesime yönelik yetişkin eğitim
programlarının hızlıca arttırılması gerektiği vurgusu yapılmıştır. Sanayiden
habersiz üniversite akademisyenlerinin bir an önce sahaya inerek etkili bir
işbirliği ile hızlıca gelişimleri sağlanmalıdır. Türkiye olarak bu eğitim yol
haritasında, hızlı hareket etmek istiyorsak Anadolu ile İstanbul’u bir an önce
koordineli bir şekilde çalışmaya teşvik edecek işbirlikleri oluşturulmalıdır.
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RESKILLS TRAINING OLARAK MODERATÖRLÜĞÜNÜ YÜRÜTTÜĞÜMÜZ YUVARLAK MASA
TOPLANTI RAPORUNUN GELECEĞİN EĞİTİM ANLAYIŞINI ŞEKİLLENDİRMESİ VE KATKI
SAĞLAMASINI UMUYORUZ. AŞAĞIDAKİ LİSTEDE YER ALAN ALANINDA UZMAN KİŞİLERİN BİR
ARADA OLDUĞU TOPLANTIDAKİ TEMEL AMACIMIZ ÜNİVERSİTE, ORTAÖĞRETİM, STK VE ÖZEL
SEKTÖRDEN KATILIMCILAR ILE EĞİTİM BAKIŞ AÇISINI HER YÖNÜ İLE ELE ALMAKTI.

MASA KATILIMCILARI
Tamer Atabarut - Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü
İlke Bozkurt - Profesyonel Koç / Çevik Öğrenme Tasarım Uzmanı
Filiz Üstel - UKEB Okulları Genel Müdürü
İlke Çaylı - DDR Danışmanlık - İnsan Kaynakları Uzmanı
Tuba Çal - Çelikel Eğitim Vakfı - Vakıf Yöneticisi/Yaratıcı Drama Lideri
Demet Ulus - Sosyolog/Oyuncu/ Eğitmen Koç

Toplantı başladıktan sonra HYS Fuarcılık tarafından yönlendirilen, hazırlık
aşamasındaki programda yer almayan Hatay Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mehmet Sabri Zeytineli Anadolu’daki
üniversitelerin bakış açılarını aktarması için son dakikada toplantı masasına
kabul edilmiştir.
Toplantı notları aşağıdaki gibidir:

1. Eğitim sistemlerimiz ve programlarımız Endüstri 4.0 ile uyumlu mu?
2.Eğitim sistemlerimizi, Endüstri 4.0 ile uyumlu olacak şekilde nasıl yeniden
yapılandırmalıyız?

Filiz Üstel: Eğitim 4.0 konusunda kaynaklar sonsuz ancak asıl sorun bunun
topluma nasıl entegre edileceği. Toplumu oluşturan her bir bireyin hem
endüstriyi hem eğitimi doğru kurgulaması, günlük yaşama bunları yansıtacak
ekonomik kültürel sosyal faaliyetler yapması gerekiyor. Bunun için sosyal
programlar, televizyon programları yapılmalı, daha fazla kitaplar yazılmalı,
üniversitelerdeki eğitim fakültesi gençlerine farkındalık eğitimleri verilmelidir.
Önce eğitimciler bu değişimi kabul etmeli ve farketmeli. Buna yaşamsal tasarım
diyebiliriz. İnsan faktörünü temel alarak değerler konusuna iyi dokunan, büyük
resme bakarak küçük resimden yola çıkan, pragmatik bir yaklaşım sergileyen,
zihinsel çalışmalarını önemini bilen eğiticiler yetiştirmeliyiz.
Tuba Çal: Eğitim 4.0 ile ilgili bilgi pek çok yerden akıyor ama çoğunlukla
İstanbul merkezli akıyor. Türkiye, İstanbul’muş gibi bakılıyor ve çok popülist bir
yaklaşım var. Dünya Ekonomik Forumu’nun yayımladığı raporda 2020 İşe Alım
Yetkinliklerinde “iş birliği ve koordinasyon” becerilerinden bahsediliyor ancak
biz bu yetkinlikleri Eğitim 4.0 alanında Türkiye olarak ne kadar yetkin
kullanabiliyoruz? Sadece İzmir’deki gençler de değil Anadolu’daki diğer
şehirlerde de dijitalleşme ve Endüsti 4.0’a ilişkin gelişmeler bilinmiyor. 2018
yılında Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Balıkesir İş-Kur iş birliği ile
yürütülen Kariyer Fuarı’nda “Sürdürülebilir İdeal Gelecek” başlıklı bir seminer
verdim. Bu seminere katılan kişilerin çoğunluğu Üniversiteli gençlerdi. Kimler
Linkedin’i biliyor diye sordum. Sadece 4 – 5 el kalktı. Coursera, Edx gibi online
eğitim platformlarından da habersizler. İstanbul’da konuşulan konuların
Anadolu’daki gençlerin farkındalığına da ulaştırılması gerekiyor, bunun için
büyük ve etkili iş birliği halinde çalışan bir konsorsiyum gerekli. Örneğin “Başka
Bir Anadolu Mümkün” Projesi Konya’daki Üniversiteli gençlerin kendi
inisiyatifleri ile başlattıkları bir sosyal girişim. Onlar da pek çok bilginin
Anadolu’dan uzakta aktığının farkındalar ve bunun için sorumluluk almaya
başladılar. Bakınız, yakın tarihimize... Kurtuluş mücadelemiz Anadolu’da başladı.
Bu gibi zirveleri ve gelişim platformlarını Anadolu’ya taşımamız ve bu alanlarda
çabalayan gençleri desteklememiz gerekiyor. Popülist ve ana medya akımının
desteklediği, her panelde her zirvede gördüğümüz isimler değil; saha deneyimi
olan, bu işin içinden çıkmış gençlerle ve yetişkinlerle bir araya gelmeliyiz.

1. Eğitim sistemlerimiz ve programlarımız Endüstri 4.0 ile uyumlu mu?
2.Eğitim sistemlerimizi, Endüstri 4.0 ile uyumlu olacak şekilde nasıl yeniden
yapılandırmalıyız?

İlke Çaylı: Gençlerin kariyerlerini geliştirebilmeleri için üniversitedeki hocaların
yerine kariyer uzmanları ile bir araya gelmeleri ve kariyer planlarını bu
uzmanlar ile birlikte yapmaları gerekiyor. Kişinin önce kendini tanıması,
piyasanın ihtiyaçlarını iyi belirlemesi, güncelin neler olduğunu takip edecek
online platformları bilmesi ve sonrasında doğru hamleleri alanında uzmanlarla
birlikte yapması gerekiyor. Kariyer koçları, insan kaynakları uzmanları, kariyer
planlama uzmanları alanda daha aktif bir rol almalı.

Tamer Atabarut: Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 yıllık stratejik planında önemli
eksiklikler var. Endüstri 4.0’dan hareketle, Eğitim 4.0’a bakarken, toplum olarak,
ülke olarak nerede olmak istediğimizi bilmemiz gerekiyor. M.Kemal Atatürk ve
Einstein gibi önemli insanlar eğitimin cehaleti çözeceğini ve toplumsal refahı
sağlayacağını yıllar önce belirtmiş olmasına rağmen, hala eğitime hak ettiği önem
verilmiyor. Eğitim politikasının partiler üstü bir politika olması, Yaşam Boyu
Öğrenme anlayışlarının her alanda hayata geçirilmesi gerekiyor. Yaşam boyu
öğrenme için okullaşma bir çözüm değil, Fransa’da ve bir çok ülkede yaşlanan
nüfus ve günümüz koşulları nedeniyle üniversiteler kapanıyor, salt örgün
öğretime olan ihtiyaç azalıyor, öğrenme yolculuklarının esnekliğini sağlamalıyız.
Mehmet Sabri Zeytineli: Endüstri 4.0 insan odaklı bir kavram olmasına rağmen
üniversiteler buna sadece teknoloji odaklı bakıyorlar. Sanayi odaklı değil insan
odaklı düşünme biçimleri geliştirmeliyiz. Kuşakların özelliklerinden yola çıkarak
özellikle Z kuşağının çalışma biçimlerini bilerek hareket etmeli, akademisyenlerin
bilgiyi gençlerin kullanımına aktarmak konusunda kendilerini geliştirmeleri
gerekiyor. Akademisyenlerin de girişimcilik, iletişim, finansal okur-yazarlık gibi
eğitimleri almaları ve sahaya inmeleri gerekiyor.

1. Eğitim sistemlerimiz ve programlarımız Endüstri 4.0 ile uyumlu mu?
2.Eğitim sistemlerimizi, Endüstri 4.0 ile uyumlu olacak şekilde nasıl yeniden
yapılandırmalıyız?

İlke Bozkurt: Endüstri 4.0’ı iyi anlamak lazım. Bunun içinde kişiselleştirilmiş
uygulamalar var, hareket eden üretim sistemleri robotlar var, bu bizi yerden ve
zamandan bağımsız eğitim sistemlerine götürüyor cloud üzerinde çalışan
sistemler var, online etkileşimli öğrenme. Tüm bunları eğitim 4.0'a uyumlaştırmak
lazım. Ama insan analog, dijital ve analoğun birbirine uyumlandırılması gerekli.
Adam/saat çalışma sistemleri gibi robotik veriler yerine insanın verimliliği
etkileyen birçok duyguyu kapsayan insan duyguları ele alınmalı. Dijital
istemlerdeki gelişim bu fikirlerle ele alınmalı. Öz sorumlulukları geliştirmek,
duygusal çeviklik kazandırmak, duygu yönetimi geliştirmek, adaptasyon
yeteneğini güçlendirmek için farklı öğrenme ortamları ile öğrenmeyi öğrenme yolu
öğretilmeli. Yaparken ve yaşarken öğrenilenleri kayıt altına alacağımız kişi bazlı
farklı tipte öğrenmelere uygun eğitim sistemlerinin oluşturulması gerekiyor.
Kimseye bir şey öğretmenize gerek yok; öğrenmeyi öğretmeniz yeterli. Bilgi
vermek yerine farkındalık kazandırmak. Tek tip müfredat yerine kişiselleştirilmiş
öğrenme yolları oluşturulmalı.

İkinci oturum;
3. Öğrenci merkezli öğrenme, öğrenme çıktıları takibi ve eğitimde bilgisayar
iletişim teknolojileri kullanımı konularını nasıl efektif bir hale getirebiliriz?
4. Müfredat ve programları, endüstri ve günümüz sosyal yaşamdaki
değişikliklere ayak uyduracak şekilde bireysel öğrenme stillerine uygun nasıl
sunabiliriz?

Tuba ÇAL: Yaparak ve yaşayarak (deneyimle) öğrenme alanlarının yaratılması
çok önemli. Vakfımıza bursiyer olarak kabul edeceğimiz Üniversiteli gençleri
yetkinlik bazlı mülakatlarla belirliyoruz. Yetkinlik bazlı mülakatların ilk aşaması
olan grup mülakatlarında onlara ortak çalışma konuları veriyoruz ve bu yılki
grup mülakatlarında gözlemledik ki; ortak çalışma konusunda birlikte
çalışamıyorlar. Çünkü, onlara sunduğumuz sistem bireyse rekabete dayalı bir
sistem. İşbirliği, koordinasyon ve başkalarıyla çalışabilme becerilerini
edinmelerini sağlamamız onlara alanlar yaratmalıyız. Bu da yaşayarak ve
yaparak öğrenme alanlarını artırmakla mümkün. Tam da Yaratıcı Drama’dan
bahsediyorum. İnsan ilk olarak “mış” gibi yaptı, taklit etti ve “mış” gibi yaparak
yürüme, konuşma gibi becerilerini geliştirdi ve bizim öğrenmemizin temeli “mış”
gibi yapmaktan geçiyor. Aynı zamanda, yaratıcı drama, bağlantısallığı arttırıyor.
Yaratıcı dramada tek bir doğru ve tek bir yanlış yok. Her bakış açısının insani
bağlamda konuşulduğu bir ortam sağlıyor, drama. Kimsenin birbirini
yargılamadığı, olduğu gibi kabul ettiği bir yer. İnsan bambaşka durumlara anında
uyum sağlayıp nelere ayak uydurabildiğini ve hangi rollere bürünebildiğini
deneyimliyor. Eğitim ve öğrenim tasarımları yaparken bu yöntemi kullanmamız
bir gereklilik.
Demet Ulus: Bireysel öğrenme ve eğitim bir haktır! Kişisel gelişim ve koçluk
alanlarında kurumsal ve bireysel talepler söz konusu, bu taleplerde kişilerin ya
da kurumların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim içerikleri oluşturulurken, ülkenin
geneline baktığımızda, sürekli öğrenme, eğitim 4.0'a herkesin ulaşabilme imkanı
olmalı. Ülkenin genelinde uygulanabilen bir eğitim politikası haline gelmeli.
Entellektüalite bu anlamda bizim ülkemizde bir lüks o yüzden insanlara
ulaşırken sıkıntı yaşıyor. Bu anlamda sürdürülebilir bir eğitim politikası olmalı
ve bu satın alınacak bir meta olmamalı, pazarlama aracı olarak
kullanılmamalıdır. Kişilerin bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak,
İstanbul ve Anadolu’da kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları yaratmak ve bunun
herkes tarafından ulaşılabilirliğini sağlamak şart.

İkinci oturum;
3. Öğrenci merkezli öğrenme, öğrenme çıktıları takibi ve eğitimde bilgisayar
iletişim teknolojileri kullanımı konularını nasıl efektif bir hale getirebiliriz?
4. Müfredat ve programları, endüstri ve günümüz sosyal yaşamdaki
değişikliklere ayak uyduracak şekilde bireysel öğrenme stillerine uygun nasıl
sunabiliriz?

Filiz Üstel: 2016 da kolejimiz kurulurken 24 yıllık okul öncesi kurum uzmanlığına
güvendiğim insanlarla okulumuzun felsefesini oluştururken herkes bana ne kadar
ütopik konuştuğumu söyledi. Birilerinin farkındalığının düşük olması yüzünden
konular ütopik olmaya başladı. Çocuklarımıza güç verip güçlü yaşatıyoruz dedim ve
aileleri buna hazırladım. Ailelerin okuldan beklentisi %99.9 mutluluk. Okulumuzun
diğer okullardan farkı normal olması dedim. O kadar başarı ve rakamlara odaklı
konuşuluyor ki arz-talep dengesizliği var. İnanan öğretmen istiyoruz ama bu
öğretmenin ekonomik kaygısı olmaması gerekiyor. Ülkemizde karnesinde takdir
olmayan bir öğrenci yok. Takdir yoksa eğer davranışsal bir sorun vardır diye
düşünüyoruz. Endüstri 4.0'ı basit işlerle çocuklara entegre ediyoruz. 7. Çerçeve
programı ile 3-13 yaş arasındaki çocuklara bilimsel çalışma yetkinliği
kazandırıyoruz. 14 ülkeden farklı akademisyenler davet ediyoruz. Mind&Science
programı ile deney programları kurgulayarak çocukların merak duygularını açığa
çıkarıyoruz. Veri toplamayı, deney yapmayı, düşünmeyi ve merak etmeyi
öğretiyoruz. Veliyi de öğrenci ile eğitiyoruz. Eğitim 4.0'da çocuk zaten bu işin hazır
olan kişisi. Bu yüzden bu işte asıl eğitilmesi gereken ebeveynler ve eğitimcilerdir.
Ailelerin bilinçlendirilmesi için onlara yönelik aktiviteler düzenliyoruz.

İlke Bozkurt: Ebeveynleri çocuk yetiştirme konusunda geliştirince şirketlere gelen
çalışanlar da yetişkin oluyor. Aksi takdirde evlat ediniyor gibi oluyorsunuz, sürekli
takip gerekiyor. Dolayısıyla kültürü yetişkinden yetişkine geçirebilmek çok önemli.
Çocukken bavulunu taşıtmak da buna dahil. Bizde yaşlılıkta da çocuk yetişkin
olması gerekirken de çocuk. Bu yüzden kültürü dönüştürmek ve aile eğitimleri
vermek çok önemli. Hayatınla ilgili şeyleri bilir neyin seni mutlu ettiğini öğrenmen
için kültürü yetişkine çekmek daha önemli. Eğitim 4.0'ı geliştirmek için acilen
yetişkinlerle çalışmamız gerekiyor. Yetişkinlerin de nereye gitmek istediklerini
belirlemeleri için öğrenme yollarını sağlamalıyız.

İkinci oturum;
3. Öğrenci merkezli öğrenme, öğrenme çıktıları takibi ve eğitimde bilgisayar
iletişim teknolojileri kullanımı konularını nasıl efektif bir hale getirebiliriz?
4. Müfredat ve programları, endüstri ve günümüz sosyal yaşamdaki
değişikliklere ayak uyduracak şekilde bireysel öğrenme stillerine uygun nasıl
sunabiliriz?

Tamer Atabarut: Okul öncesi eğitimin öğrenmede çok büyük önemi var.
Üniversitelilere baktığımda duyduğumuz en büyük eksiklik K12’lerin öğrencileri
yeterince hazırlamadan yollaması. 21. Yy yetkinliklerinin K12’lerde verilmesi
gerekiyor. İş dünyasında bu çocuklar problem çözemiyor, iletişim becerisi düşük
deniyor ve bunun vebali üniversitelere yükleniyor, ama bunların okul öncesinden
itibaren üniversiteye kadar verilmesi gerekiyor. Her kurumun farklı fonksiyonları var
ve kendi fonksiyonlarını layıkıyla yerine getirmesi gerekiyor. Bununla birlikte
Endüstri 4.0’da iş yapış şekillerini, çalışma koşullarını değiştiriyor. İşsiz kalacak
kesimi, nasıl tekrardan faydalı kılabiliriz, buna kafa yormamız gerekiyor. Yaşam
boyu bireylerin çalışacağı işlerin standardı değişiyor ve öte yaşam süresi uzuyor
bunlar üzerine kafa yormamız gerekiyor. Mesleki yeterlilik Seviyelerindeki 4. Seviye
meslekler ve bunun altındaki meslekler Endüstri 4.0 nedeniyle tehlikede, buradaki
kişileri 5. Seviye ve üstüne taşıyabilmek için uygun eğitimlerin oluşturulması
gerekiyor. Endüstri 4.0’dan doğan meslekleri tanımak lazım. Endüstri ve
üniversiteler arasındaki eşgüdümü sağlamak gerekiyor. Bugün üniversitelerde
verilen eğitim ile sanayinin beklediği tam örtüşmüyor. Her iki taraf da aksiyona
geçmiyor, endüstri üniversiteden bekliyor, üniversite endüstriden bekliyor; bu
yüzden de eşgüdüm sağlanamıyor. Avrupa Üniversiteler Sürekli Eğitim Ağı (EUCEN)
olarak AB Erasmus+ programınca desteklenen TANDEM projesi kapsamında, işgücü
piyasasının gereksinimlerini dikkate alarak, mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) ile
yüksek öğrenim arasındaki bağlantı nasıl olmalı bunu irdeledik, MEÖ’den,
üniversiteye geçişleri esnekleştirmek ve uyumlaştırmak için proje yürüttük.
Ülkemizde YÖK 200den fazla üniversite ile uğraşıyor ve bambaşka konularla
ilgilendiği için maalesef Endüstri 4.0 geride kalıyor.

İkinci oturum;
3. Öğrenci merkezli öğrenme, öğrenme çıktıları takibi ve eğitimde bilgisayar
iletişim teknolojileri kullanımı konularını nasıl efektif bir hale getirebiliriz?
4. Müfredat ve programları, endüstri ve günümüz sosyal yaşamdaki
değişikliklere ayak uyduracak şekilde bireysel öğrenme stillerine uygun nasıl
sunabiliriz?

İlke Çaylı: Bir mesleği icra edebilmeniz için bunun ehliyetini üniversiteden
alıyorsunuz. Ehliyeti veren işin sahada nasıl yapıldığını bilmiyor. O yüzden artık
bu ehliyetlerin çok gerekli olmadığını düşünüyorum. Yani avukat olmak için artık
hukuk bitirmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ziraat fakültesi okudum ve Cnc
kullanmayı bilmiyordum.

Filiz Üstel: Üniversite diploması bir anahtar insanlar anahtarlarla geziyor ama
hiçbir kapıya sokmamış. Geleceğe açılan kapılar, anahtar bir üniversite diploması
ama hangi kapıları açacağınız sizin yetkinliğinize bağlı. Kendi yetenek ve
bağlantılarınızı kullanarak hiç olmayan bilgiden yeni bilgi üretebilme yeteneğini
geliştirmek gerekiyor. En takıldığım noktalardan biri girişimcilik anlatıyor
girişimci değil. İşletme anlatıyor hiç işletmeye girmemiş. İç motivasyon nasıl
monte edilir nasıl yükseltilir bilmemiz gerekiyor.

Üçüncü oturum
5. Eğitim 4.0 neye odaklanmalı? Soft Skills? Hard Skills?
6. Eğitim 4.0 ile Yetkinlikleri nasıl geliştiririz? Yenilikçi öğrenme kanallarını nasıl listeleyebiliriz?
Yeniden tasarımda oyunlaştırma, drama vb neden önemli?
7. Tüm bu değişimi yönetecek çevik kurumları, çevik liderleri nasıl yetiştireceğiz?

Filiz Üstel: Bilgiyi verme ve alma konusunda sıkıntımız yok. Her çocuğa
verebiliyorsunuz o da alıyor zaten bu yüzden soft skillsler daha önemli. Anne
babalık herkesin yapabileceği teknik bir şey ama bundan sonrası sizin zekanıza,
karakterinize, yaşam bilgilerinize kalıyor. Bu yüzden ebeveyn eğitimi şart.
Eğitimcilerin iş dünyasından hiç haberi yok. İş dünyasından kişiler hocalara eğitim
vermeli. İşletme sahibi biri temelinden kuran biri işletme dersine girmeli veya
hocalara eğitim vermeli. Öğretmenler uzun süre içerde yatmış gibi değil mi?
Dünyada ne olup bittiğini anlamamış ve müebbetten yeni çıkmış gibi duruyorlar.
Başarı sadece bilgiye dayalı değil haklarını korumayı ve saygı duymayı bilmeden
başarılı olmanın imkanı yok.
Tuba Çal: Ali Baba’nın kurucusu Jack Ma, Dünya Ekonomi Forumu konuşmasında
“Yapay zeka ile yarışamayacaksınız, bu zaten mümkün değil. Bu yüzden
çocuklarımızın takım çalışması, empati, etik gibi insani değerlerini geliştirmeye
odaklanmalıyız. 200 yıl önceden kalma ders içerikleriyle onları yapay zeka ile yarışır
hale getiremeyiz.” dedi. Eş zamanlı olarak, Eğitim 4.0 ile birlikte insanlar yaptıkları
işte anlam arayışına da girdiler. Bunun için de aslında bize de sorulan ve belki
bizlerin de ağız alışkanlığı ile küçüklere sorduğumuz "büyüyünce ne olacaksın?”
sorusunu "Sen ne için zahmet ve zorluk çekmeye hazırsın?” diye sormalıyız. IKIGAI
kitabında da anlatıldığı gibi, yaşam amacınız ile uyumlu bir kariyer alanında gelişim
istekliliği duyabilmeniz mümkün.
İlke Bozkurt: Endüstri 4.0 ile yeni anlam ve beklentiler ortaya çıktı. VUCA
dünyasında birlikte başarmak gerektiğine odaklanmalıyız artık. Tek bir lider yetmez
birlikte çalışmak en büyük yetkinlik. Buna ben hizmetkar liderlik diyorum; lider yok
liderlik var. Lider olacağım demek çok büyük bir ego ve törpülenmesi şart.
Yapılması gereken tek liderlik konuya liderlik, kişiye liderlik yapamazsın. Kişinin tek
yapılabileceği kendine liderlik. Kendini bilen insanın yönetilmesi gerekmez
yönlendirilmesi yeterli. Hizmetkar bir liderlik dışında öz sorumluluğu yüksek
insanların yönünü bildiğini saygı duymalıyız. Farkındalık yaratmak ve
donanımlarına güvenmek, pozitif olumlu takımlar yaratmak,suçlama oyunu ile değiş
çevik yönetim anlayışı ile birlikte başarmak önemli. Olumlu takımların verimliliği
çok daha yüksek.

Üçüncü oturum
5. Eğitim 4.0 neye odaklanmalı? Soft Skills? Hard Skills?
6. Eğitim 4.0 ile Yetkinlikleri nasıl geliştiririz? Yenilikçi öğrenme kanallarını nasıl listeleyebiliriz?
Yeniden tasarımda oyunlaştırma, drama vb neden önemli?
7. Tüm bu değişimi yönetecek çevik kurumları, çevik liderleri nasıl yetiştireceğiz?

Mehmet Sabri Zeytineli: Belli konu başlıkları belirdi çeviklik, eğitim, liderlik,
soft skills den bahsettik. Düğüm şuna geliyor kalıplarla ilgili değişim şart ve bunu
nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Çeviklik için zihinler çevik olmalı. İhtiyaç olarak
biz arada yaptığımız şeyi yeni kuşak başka şekillerde yapıyor. Okuldaki
hocalarımız görsel dokunsal kinestetik farkı gözetemiyor. Kalıpları yıkmamız için
öğrencileri anlamamız gerekiyor. Öğretmenin şekillenmesi, ailede çocuğun
şekillenmesi çok önemli. Çocuğun en mutlu olması gereken zamanda yoğun
program uyguluyoruz ve iş dünyasına geldiğinde çocukluğunu yaşamayı istiyor.
Sistem Kazandır-kazana döndü. Fikirlerin işbirliği ile yeni sosyal yaşam alanları,
ortak çalışma alanları geliştirmemiz gerekiyor.

EK 1: ÖZGEÇMİŞLER
EK 2: ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

ÖZGEÇMİŞLER

FİLİZ ÜSTEL
1969 Samsun doğumlu olan Üstel, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler
Bölümünde eğitim almış, 14 yıl özel bir eğitim kurumunda İdari Müdürlük
yapmıştır.
2006 yılında Küçük Kulüp Çocuk Evleri Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
2009 yılında Karşıyaka Küçük Kulüp Çocuk Evleri Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
2011 yılında Narlıdere Küçük Kulüp Çocuk Evleri Şubesi
2013 yılında Küçük Kulüp Beyaz Köşk Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
2014 yılında UKEB Koleji ( Uluslararası Kültür Eğitim Bilim ) Eğitim Hizmetleri
AŞ. 2018 yılında ise Göztepe Küçük Kulüp Anaokulu Ltd. Şti. kurmuştur.
9 Eylül Üniversitesinden akademisyenlerle birlikte özel “Bilimsel Programlar ve
Strateji Geliştirme” eğitimi olan Mind & Science programı hazırlamıştır. Okul
Öncesinden başlayarak bilimsel eğitimin önemini vurgulayan, Patenti alınan
program INOVED (Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler
Konferansı) ERG ( Eğitim Reformu Girişimi),Sabancı Üniversitesi, ODTÜ
üniversitelerinde sunulmuştur. EGE TV’de çocuk programları hazırlayan Üstel,
Eğitimde Sistem Düşüncesi Platformunda ve TEDX’de konuşmacı olmuştur.
Çeşitli hastanelerin çocuk bölümlerine oyun alanları ve kütüphaneler kurarak ve
ÇYDD, EÇEV, Yeşilay, TÜRGÖK, Koruncuk Vakfı gibi pek çok STK için gönüllü
çalışmalar yapmıştır. TÜMAV( Türk Musikisi Araştırmaları Vakfı) Vakıf
Başkanıdır.
Anne, babalar ve eğitimciler için sayısız konferans ve paneller düzenlemiş, 2017
yılında Powerful Parent Program “P3” isimli bir Eğitim Patformu kurmuştur.
Powerful Parent Program isimli Dijital Derginin Editörlüğünü yapmaktadır.
Eğitimcileri ve aileleri buluşturmayı hedefleyen “EĞİTİMİN KALBİ ZİRVESİ” nin
proje yaratıcısıdır.
Ticaret Odası 31. Eğitim Sağlık Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı ve KALDER
MİNİKAL Eğitim Koordinatörü olan Üstel, halen Küçük Kulüp Eğitim Kurumları
ve UKEB Okullarının Genel Müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir.

ÖZGEÇMİŞLER

DEMET ULUS
Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu, İstanbul Üniversitesi Felsefe
Grubu Öğretmenliği Tezsiz Yüksek lisans programını tamamladı.
Ortaokul yıllarından bu yana Bursa ve İzmir Belediye Şehir Tiyatroları' nda
oyunculuk eğitimi ve deneyimi kazandı. Ekol Drama Sanat Evinde Ayla Algan,
Studio Oyuncularında Şahika Tekand yürütücülüğünde oyunculuk eğitimlerine
devam etti. Yerel Yönetim bünyesinde Kadına yönelik şiddetle mücadele eden bir
kurumda sosyolog/danışman olarak, özel kurumlarda eğitmen olarak görev aldı.
2013 yılından bu yana Kişisel Gelişim alanında kurumlara ve bireylere;
danışmanlık ve eğitmenlik yapmakta. 'Teoriden Pratiğe Koçluk' kitabı
yazarlarından ve www.demetulus.com ' da kendi yazılarını yayınlamaktadır.
Halen özel tiyatrolarda ve kamera önünde oyunculuğa devam etmektedir.

İLKE BOZKURT
2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden
Lisans, 2006 Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Yüksek Mühendis Lisans derecesini ve
2010 yılında İşletme 2. Lisansını almıştır. Proje Yönetim Profesyonelliği (PMP),
Profesyonel Koçluk(PCC), Çevik Koçluk(PSM-I), NLP Master sertifikalarına
sahiptir.
20 yıllık profesyonel iş hayatında büyük ve öncü şirketler bünyesinde
(Acıbadem, STFA ve LC Waikiki) Proje Yönetimi, Bilgi Teknolojileri, Stratejik
Planlama ve Yönetişim, Kurumsal İnovasyon Yönetimi, Risk Yönetimi ,
Takımların ve Kültürün Çevik ve Dijital Dönüştürülmesi konularında müdürlük
ve direktörlük pozisyonlarında rol almıştır.
Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı (www.ipyd.org), Kurucu
Üyelik, Proje Yöneticiliği, Kariyer Koçluğu ve Mentor olarak Sosyal Sorumluluk
işlerinde yeralmıştır.
Üniversite ve Sürekli Eğitim Merkezlerinde 2006 yılından bu yana Proje
Yönetimi, Maliyet Yönetimi, İnovasyon, Çevik (Scrum), Yönetimde İnsan, Liderlik,
Koçluk ve Mentorluk konularında eğitimler ve seminerler vermektedir.

ÖZGEÇMİŞLER

Dr. TAMER ATABARUT
1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan
Atabarut, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden
çevre teknolojileri alanında almıştır. Doktora çalışmaları esnasında, Almanya’da
önce Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesi ve daha sonra Aachen Teknik
Üniversitesi'nde ortaklaşa yürütülen araştırma projelerinde yer almıştır. Mesleki
ilgi alanları içinde bulunan Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, Kentsel Altyapı
Yatırımları, Katı Atık Yönetimi, Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılması ve
Çevresel Etki Değerlendirilmesi Etüdleri ile ilgili 100’e yakın ulusal ve
uluslararası projede ve bunların teknik ve yönetimsel raporlarının
hazırlanmasında yer almış; bu konularda tebliğler sunmuş ve 17 kitabın da
editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca, 100’den fazla ulusal ve uluslararası akademik ve
teknik toplantının organizasyonunu sağlamıştır.
Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Atabarut, Yaşamboyu
Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü, UN-SDSN Türkiye Eş-Direktörü ve
Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak
görev yapmaktadır.
Sektör kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında da faal olarak görev alan Dr.
Atabarut, Avrupa Üniversiteler Sürekli Eğitim Birliği (EUCEN)’nde iki dönem
Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve kurucularından olduğu ve Başkanlığını yaptığı
Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM)’nde halen
Yönetim Kurulu Üyesi ve Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği (ÜNİSED)
Denetleme Kurulu Başkanı’dır.
Ayrıca, Avrupa Komisyonu Mesleki ve Teknik Eğitim Uzmanlar Kurulu Üyesi, AB
CEDEFOP Komisyon Üyesi, Katı Atık Türk Milli Komitesi Üyesi; Avrupa Çevre
Ödülleri, TİSK KSS Ödülleri, Sürdürülebilir İş Ödülleri ve Perakende Güneşi
Ödülleri Jüri üyesi, Yeşil İş ve Sürdürülebilir Markalar konferanslarının danışma
kurulu üyesidir.

ÖZGEÇMİŞLER

İLKE ÇAYLI
Trakya Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesinden mezun olmuştur. Okul
hayatı sırasında gıda sektöründe çalışmaya başlamış ve yaklaşık 9 yıl boyunca
gıda sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Eğitmenlik kimliğine adım
atması da bu sırada olmuştur. Gıda hijyeni, sanitasyon ve servis hizmetleri
üzerine eğitimler vermiştir. Son 14 yıldır da İnsan Kaynakları alanında
çalışmalarına devam etmektedir. Uzun süre perakende sektöründe, Bordro, İş
Kanunu, SGK Mevzuatı, Özlük İşleri, Mavi Yaka İşe Alım ve Eğitim yöneticiliği
pozisyonlarında görev almıştır. İnsan Kaynakları süreçlerinde sistem kurulumu
ve yönetilmesi süreçlerinde edindiği tecrübelerinin yanı sıra, Profesyonel Koç,
İnsan Kaynakları Danışmanı, Atölye Uygulayıcısı ve Genos Duygusal Zeka
Uygulayıcısı olarak hizmetlerine Kurucusu olduğu ddr danışmanlık firmasında
devam etmektedir.

Sertifika Programları
Genos EQ Practitioner (ICF Akredite)
Profesyonel Koçluk (ICF Akredite)
Yönetici Koçluğu (ICF Akredite)
Takım Koçluğu (ICF Akredite)
Points Of You (ICF Akredite)
İş Güvenliği Uzmanı (A sınıfı)

ÖZGEÇMİŞLER

TUBA ÇAL
1987 yılında Balıkesir’de doğdu. 2005 yılında Balıkesir Lisesi’nden, 2009 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri lisans programından mezun oldu.
Profesyonel iş hayatına Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’de İnsan Kaynakları Yetkilisi olarak
başladı. Kariyerine, 2011 – 2014 yıllarında Özyeğin Üniversitesi’nde devam etti; burada sırasıyla
Başvuru, Kayıt ve İstatistik Uzmanı ve Sistem & Süreç Geliştirme Uzmanı olarak görev aldı. Bu
dönemde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) Yükseöğretim Öğrenci Bilgi Sistemi’nin
yeniden yapılandırılması ve Mezun Bilgi Sistemi’nin oluşturulması projelerine öncülük etti, destek
ve danışmanlıklar sağladı. Özyeğin Üniversitesi’nin 2014 yılı mezunları tarafından “En Sevilen
İdari Personel” ödülüne layık görülen Tuba Çal Ağustos 2014’den bu yana Çelikel Eğitim Vakfı’nda
Vakıf Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, fototerapi temelli ve koçluk disiplinine
dayalı oyunlar geliştiren ve kendi profesyonellerini yetiştiren Points of You’nun L1 ve L2
sertifikalarına sahiptir ve Practioner (Türkiye) uzmanlığı ile Points of You Türkiye kapsamında
Explorer eğitimleri gerçekleştirebilmektedir.
Çelikel Eğitim Vakfı’nda pek çok süreç ve proje geliştirme çalışmaları ile burs, gençlik ve eğitim
projeleri deneyimi bulunan Tuba Çal yetkinlik bazlı mülakat tasarımları ve uygulamaları alanında
da uzmandır. Eş zamanlı olarak çeşitli sivil toplum ve eğitim kuruluşunda da danışman ve üyedir:
Hayat Sende Derneği, Geleceğe Koşanlar Mentorluk Projesi Danışma Kurulu Üyesi, E – Bursum
(Sosyal Girişim), Danışma Kurulu Üyesi, Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı (HAFEV), Yönetim
Danışmanı ve Eğitmen, Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği Üyesi, Çağdaş Drama Derneği İstanbul
Şubesi Üyesi, Balya Kayalar Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği, Denetim Kurulu Üyesi. Yaratıcı
Drama Eğitmenliği/Liderliği Sertifika Programı’nı tamamlamış olup, Proje aşamasındadır. Türkiye
Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Değişim için Bağış: Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı
üçüncü dönem mezunudur. Farklı disiplinler konusunda kendisini geliştirmeye devam ederek
gençlere yönelik yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığı sağlamaktadır. Aynı zamanda, çeşitli
projeler (kişisel, sosyal, vb. gelişim) kapsamında gençler ve yetişkinler için eğitim içerikleri
geliştirmekte ve uygulamaktadır.

FİLİZ GÜLEÇ KUTLU
Eğitim 4.0 Uzmanı / Profesyonel
Koç, ACC

“ÖNEMLİ OLAN RESKILLS / UPSKILLS
KAVRAMLARININ FARKINA VARMAK VE
BURADAN YOLA ÇIKARAK BİREYSEL
ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİ
BELİRLEMEKTİR”

DIGITAL IMPACT - 2019

İstanbul Dijital Dönüşüm
Fuar ve Zirvesi

FİLİZ ÜSTEL
UKEB Okulları Genel Müdürü

“BİR ÜLKENİN KADERİDİR EĞİTİM 4.0 VE YAŞAM KALİTESİNİ
ARTTIRABİLMEK İÇİN ENTELLEKTÜEL BİR KALİTE ANLAYIŞI İLE
EĞİTİMCİLERİN BUNLARI YAŞAMA GEÇİRMESI GEREKİR”

DIGITAL IMPACT - 2019

İstanbul Dijital Dönüşüm
Fuar ve Zirvesi

İLKE BOZKURT
Profesyonel Koç /
Dijital Dönüşüm Grup Müdürü

“KİŞİYE DEĞIL KONUYA LİDERLİK EDEBİLİRSİNİZ!
ACİLEN –HİZMETKAR LİDER- YETKİNLİKLERİMİZİ
GELİŞTİRMELİYİZ”

DIGITAL IMPACT - 2019

İstanbul Dijital Dönüşüm
Fuar ve Zirvesi

DEMET ULUS
Sosyolog / Oyuncu / Eğitmen Koç

“BİREYSEL ÖĞRENME VE EĞİTİM BİR HAKTIR!
ÜLKENİN GENELİNE BAKTIĞIMIZDA, SÜREKLİ ÖĞRENME,
EĞİTİM 4.0’ A HERKESİN ULAŞABİLME İMKANI OLMALI.
ÜLKENİN GENELİNDE UYGULANABİLEN BİR EĞİTİM
POLİTİKASI HALİNE GELMELİ.”

DIGITAL IMPACT - 2019

İstanbul Dijital Dönüşüm
Fuar ve Zirvesi

DR. TAMER ATABARUT
Yaşamboyu Eğitim Merkezi
(BÜYEM) Müdürü

“ENDÜSTRİ 4.0’DA İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERI DEĞİŞİYOR, İŞSİZ
KALACAK KISMI NASIL TEKRARDAN FAYDALI OLACAK ŞEKİLDE
EĞİTMELİYİZ BUNA KAFA YORMAMIZ GEREKİYOR”

DIGITAL IMPACT - 2019

İstanbul Dijital Dönüşüm
Fuar ve Zirvesi

TUBA ÇAL
Çelikel Eğitim Vakfı - Vakıf
Yöneticisi/Yaratıcı Drama Lideri

“SAHA DENEYİMİ OLAN BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKMIŞ GENÇLERLE,
YETİŞKINLERLE BİR ARAYA GELMELİYİZ. BU GİBİ ZİRVELERİ VE
GELİŞİM PLAFORMLARINI ANADOLU’YA TAŞIMAMIZ VE BU
ALANLARDA ÇABALAYAN GENÇLERİ DESTEKLEMEMİZ
GEREKİYOR”

DIGITAL IMPACT - 2019

İstanbul Dijital Dönüşüm
Fuar ve Zirvesi

İLKE ÇAYLI
DDR Danışmanlık - İnsan
Kaynakları Uzmanı

“KİŞİNİN ÖNCE KENDİNİ TANIMASI, PİYASANIN İHTİYAÇLARINI
İYİ BELİRLEMESİ, GÜNCELİN NELER OLDUĞUNU TAKİP EDECEK
ONLINE PLATFORMLARI BİLMESİ VE SONRASINDA DOĞRU
HAMLELERİ ALANINDA UZMANLARLA BİRLİKTE YAPMASI
GEREKİYOR”

DIGITAL IMPACT - 2019

İstanbul Dijital Dönüşüm
Fuar ve Zirvesi

