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21. Yüzyılda Çalışma Alanlarında Dönüşümler
Kahve zincirlerinin daha esnek çalışmaya hizmet etmesi ve mekânların 
buna göre tasarlanması üçüncü mekânlara yeni bir tanım getiriyor.

Ev ve iş yeri dışındaki üçüncü mekân-
lar sosyalleştiğimiz alanlardır. Sos-

yalleştiğimiz ve keyifli zaman geçir-
diğimiz alanlar aynı zamanda çalışma 
alanlarımızın da bir parçası olduğu gö-
rülmektedir. 
2009 yılında, ‘’Toplumların Yaşam Ka-
litesinde Üçüncü Mekânların Etkisi’’ 
adlı makalede, üçüncü mekânlar şu şe-
kilde örneklendirilmiştir: kahve evleri 
ve kafeler, bar ve publar, restoranlar, 
alışveriş merkezleri, berberler ve gü-
zellik marketleri, sinemalar, havuzlar, 
okullar, üniversiteler, kütüphaneler ve 
parklar. Bu örneklerden yola çıkarak 
hem sosyal olan hem de topluluk içinde 
özel bir çalışma alanı sağlayan ortak ça-
lışma alanlarının yeni ‘’üçüncü mekân’’ 
olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. 

USA Today (2006)’da yayınlanan 
‘’Üçüncü Mekân Ofis Alanları’’ yazı-
sında, Amerikalı çalışanların artan oran-
da evlerinden çalışmak yerine üçüncü 
mekân olarak tanımlanan alanlarda ça-
lıştıklarından bahsedilmektedir. Habe-
re göre; işçiler, evden iş yaptıklarında 
kapalı bir alanda izole olduklarını be-
lirtmişler ve kamusal ve sosyal alanlar-
da çalışma konusunda home-office ile 
şirket ofisleri arasında mutlu bir ortam 
bulmuşlardır. Bu alanlarda wifi hizmet-
lerinin verilmeye başlanması yeni bir 
çalışma trendi yaratmış; üçüncü mekân 
tanımını değiştirerek sadece sosyalleşi-
len alan olmak yerine ev ve geleneksel 
çalışma ofisleri arasında daha eğlenceli 
bir alan yaratmıştır.

Kariyer Merkezinin de 
bağlı bulunduğu Strateji 
ve İş Geliştirme Daire 

Başkanlığı (SİGDB) ‘nın 
koordinasyonunda Şubat 

2018’de bitmesi planlanan 
Haliç Üniversitesi’nin 2018-
2022 Stratejik Planlamasının 
hazırlık çalışmaları her hafta 
düzenli bir şekilde toplanan 

Strateji Yönlendirme Kurulu ile 
Strateji Planlama ve Geliştirme 
Ekibi çalıştayları ile büyük hız 
kazanmıştır. SİGDB’na bağlı 
Strateji ve Kalite Geliştirme 

Müdürlüğü’nün de katkılarıyla 
ISO 9001 Kalite Yönetim 

Sistemine geçiş, belge alma 
ve akreditasyon hazırlık 

çalışmaları da Üniversitemizde 
yoğun bir şekilde devam 

etmektedir. SİGDB tarafından 
idari personel için 1 Aralık 

2017-30 Ocak 2018 tarihlerinde 
programlanan 1. Dönem Hizmet 
İçi Eğitimlere Üniversitemizde 

geniş katılım ve ilgi 
gösterilmektedir.

Haliç Üniversitesi’nin 2018-
2022 Stratejik Planlamasının 

Hazırlanması ve Kalite 
Geliştirme Çalışmaları Büyük 

Hızla Devam Ediyor…

Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı/Uzman Yardımcısı
Şirket ve kurumlarda genel stratejik planlama ve iş geliştir-
me faaliyetlerine destek olmak için açılan pozisyonlar aşa-
ğıdaki becerileri gerektirmektedir:

•Analitik düşünme, iş planlama ve problem çözme bece-
rilerine sahip olma,  
•Minimal gözetim ile bağımsız çalışabilme,
•Proje tabanlı çalışma yapısına ve proje zaman çizelgesi-
ne göre çoklu işlere öncelik verme becerisine sahip olma,
•Gelişmiş ofis programları bilgisine sahip olma,
•Etkili sözlü, yazılı ve kişilerarası iletişim becerileri olan,
•Bağımsız iş akışı sorumluluğunu alabilen kişilere ihti-
yaç duyulmaktadır.

Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi Meslek Tavsiyeleri

25 & 29 Aralık 2017
Mezun Mentor Pilot Uygulaması

25 & 29 Aralık 2017, 11:00-12:00 & 17:30-18:30,A101
English Speaking Club
Moderatörler: Oğuz Candan, Efecan Sütçügil, Zişan 
Baş, Hüseyin Silmez, Asya Çankaya

27 Aralık 2017, 17:00, Kariyer Merkezi Ofisi
Kariyer.net Etkinliği Sertifika Dağıtımı
Fatih Cetiz; Kariyer Merkezi Müdürü

28 & 29 Aralık 2017, 15:00-17:00, C202
İŞKUR Uygulamalı İş Arama Becerileri Eğitimi & 
Gelecek Tasarımı
Cihat Yanmış, İŞKUR Eğitmeni

KARİYER HARİTASI KARİYER MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
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GELECEK HARİTASI DÜNYA TRENDLERİ

KULÜP ETKİNLİKLERİ KİTAP ÖNERİSİ

Konu Ne?
İletişim
Konu Çerçevesinde Ne Değişiyor?
Artık insanlar arkadaşları ile ailesi ile bir toplantıda ya da 
yemekte sanal alemden kısa süreliğine bile olsa kopamı-
yor. Bu garip bir değişim. Gerçeklik algısından koparan; 
yüz yüze iletişimi baltayan ve üstelik de bağımlılığa doğru 
ilerleyen bir sorun gibi.. Bunu son dönemde sıklıkla gör-
meye başladım. Bir de sürekli o anı yaşayıp tadını çıkarma 
peşinde koşmaktan çok “Twitter”da “Instagram”da orada 
burada paylaşma kaygısı var.
Neden Önemli?
İnsan ilişkileri değişiyor yani. Ve galiba pek de olumlu bir 
yönde değil. Derinlik ve paylaşım kayboluyor gibi. Yeni 
bir hale bürünüyor. Çabuk sıkılma; çabuk tüketme; birbiri-
ni dinlememe sonuçlardan bazıları.
Nasıl Olmalı?
En azından günde bir kaç saat sanal mecralardan uzak kal-
maya çalışmak bu girdaba tamamen kapılmayı önleyecek 
başlangıç adımı olabilir.

Başak ŞENGÜL - CNNTürk Spiker - 19.01.2014

Ekonomi
Konut yatırımındaki potansiyel bir geri çekilme ve anemik 
petrol ve gaz harcamalarının seviyeleri önümüzdeki 15 yıl 
boyunca Kanada’nın ekonomik büyüme oranını yarıya in-
direbilir.
Teknoloji
IDTechEx, 3D baskı metalleri için 2028 yılı itibarıyla kü-
resel pazarın 12 milyar dolar değerinde olacağını öngörü-
yor.
Meslekler
Kuruluşların% 59’u, önümüzdeki beş yıl içinde şirketle-
rinde veri analistliği pozisyonunda çalışan kişilerin sayısı-
nı artırmayı planlıyor.
Çevre
Greenpeace, ABD genelinde 473 kimyasal tesisi belirledi 
ve bunların her biri 100.000 kişiyi veya daha fazlasını ris-
ke attı.
Yaşam Biçimi
2018, markaların tüketiciler için çevrimiçi davranışlarına 
dayalı ürünler ürettiği bir yıl olabilir.
Metin, ForeKnowledge tarafından geliştirilen Yapay Zeka ve 
Intellexer’den alınan metin analizleri tarafından oluşturulmuştur.

24 Aralık 2017, 13:00-16.30
Sütlüce Yerleşkesi B-C Blok Girişi
Narfest Kapanış
Gönüllülük Kulübü

25 Aralık 2017, 14:00-15.30
Sütlüce Yerleşkesi Seminer Salonu
Mezunlar Toplantısı
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Kulübü

27 Aralık 2017, 13:00-15:00
Sütlüce Yerleşkesi Seminer Salonu
21.Yüzyıl’da Kadın Konulu Panel
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Kulübü

27 Aralık 2017, 19:00-22.00
Şişhane Yerleşkesi Konferans Salonu
Lacan’ı Anlamak Semineri
Psikoloji Kulübü

Her hafta salı ve perşembe günleri 18.00-20.00 saatleri 
arasında Dans Kulübü, Tıp Fakültesi Fuaye Alanında 
dans dersleri vermektedir.

Adı: Sevdiğiniz Yaşamı Tasarlayın 
Yazar: Ayşe Birsel
Baskı Yılı: 2016 
Yayınevi: Optimist Yayıncılık
Konu: Sevdiğiniz Yaşamı Tasarlayın ürün tasarımlarıyla 
pek çok ödül kazanmış Ayşe Birsel’in meslek yaşamında 
geliştirdiği ilkeleri ve yaratıcı süreci daha anlamlı bir ha-
yat oluşturmaya uyguladığı benzersiz bir kişisel gelişim/
yaşam kültürü kitabı.
Alıntı: Merhaba, benim adım Ayşe 
Birsel; tasarımcıyım ve Sevdiğiniz 
Yaşamı Tasarlayın kitabının yazarı-
yım. Hayatınızın en büyük projeniz 
olduğunu düşünüyor ve bu konuda 
iyimserlik ve yaratıcılıkla düşün-
mek istiyorsanız, bu satırlara bir göz 
atın. Daha önceden yaratıcı bir de-
neyime sahip olmanız gerekmiyor.
Neden Okumalıyım?: Zaman dol-
durarak ve birilerinin size talimatlar vermesini bekleyerek 
karamsar bir yaşam sürdürmenin kolay bir şey olduğunu 
biliyorum. Ama kolay olması öyle yapmanız gerektiği an-
lamına gelmez. Yarın değil bugün bir şeyler yapmak için 
iyi bir rehber.
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