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ÖZET 

Z KUġAĞININ Ġġ YAġAMINA ĠLIĠġKĠN BEKLENTĠLERĠ, Ġġ VE MESLEK 

TERCĠHLERĠNE ĠLIġKĠN ALGILAMALARI ĠLE X VE Y KUġAĞINA 

MENSUP ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠCĠLERĠNĠN Z KUġAĞINA ĠLĠġKĠN 

BEKLENTĠ VE ALGILAMALARI ÜZERĠNE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 

GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA 

“Z Kuşağının İş Yaşamına İlişkin Beklentileri, İş ve Meslek Tercihlerine İlişkin 

Algılamaları ile X ve Y Kuşağına Mensup İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Z Kuşağına 

İlişkin Beklenti ve Algılamaları Üzerine Sağlık Sektöründe Görgül Bir Araştırma” adlı 

bu çalışmanın ana kütlesini İstanbul ilinde yer alan özel hastaneler ve devlet 

hastanelerinde görev yapan Z kuşağı çalışanları ile X ve Y kuşağına mensup İnsan 

Kaynakları Yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırma Nisan 2019- Mayıs 2019 tarihleri 

arasında yürütülmüştür. Araştırmanın verileri demografik sorular, Kariyer Tercihi 

(Meslek Tercihi) Ölçeği ile İş Tercihi Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri 

istatistik paket programlar ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Z kuşağının 

kariyer (meslek) tercihi kapsamında algıladığı dışsal faktörler ile içsel faktörler, 

kişilerarası faktörler ile içsel faktörler, kişilerarası faktörler ile dışsal faktörler 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. 
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ABSTRACT 

AN EMPIRICAL RESEARCH IN HEALTH SECTOR ON GENERATION Z’S 

BUSINESS LIFE EXPECTATIONS AND THEIR PERCEPTIONS ABOUT 

CAREER CHOICES AND JOB SELECTION DECISIONS COMPARED WITH 

THE EXPECTATIONS AND PERCEPTIONS OF HUMAN RESOURCES 

MANAGERS FROM GENERATION X AND Y REGARDING GENERATION Z 

Expectations of Generation Z on Business Life, Perceptions of Job and 

Occupational Preferences and Expectations and Perceptions of Generation X and Y 

Managers on Generation Z gül An Empirical Research in Health Sector ana Generation 

Z employees and Human Resources Managers belonging to Generation X and Y. The 

research was conducted between April 2019 and May 2019. The data of the study were 

collected by demographic questions, Career Preference Scale and Job Preference 

Scale. The data of the study were analyzed with statistical package programs. As a 

result of the study, it was concluded that there is a statistically significant difference 

between the external factors and internal factors, interpersonal factors and internal 

factors, interpersonal factors and external factors perceived by the Z generation within 

the scope of career choice. 
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GĠRĠġ 

 

Dünyada her geçen gün birçok olgu değiĢmekte ve geliĢmektedir. Bu olgular 

içerisinde son yıllarda en baĢta teknolojinin geldiği görülmektedir. Teknolojiyle birlikte 

insanların aile yaĢantıları, sosyal hayatları, iĢ yaĢamları değiĢmekte; dünya üzerinde 

ekonomi, siyaset, kültür, sanat ve bilim gibi birçok alanda teknolojinin etkileri 

hissedilmektedir.  

GeçmiĢten günümüze kadar dünya üzerinde yaĢanan savaĢların, ekonomik 

krizlerin, bilim, sanayi ve teknoloji alanında yaĢanan geliĢmelerin insanlar üzerinde 

etkileri olmuĢtur. Bu nedenle farklı dönemlerde yaĢayan bireylerin özellikleri 

yaĢadıkları dönemin ihtiyaçlarına ve yaĢam koĢullarına bağlı olarak değiĢiklik 

göstermektedir. Bu durum kuĢakları ve kuĢaklar arasındaki farklılıkları ortaya 

çıkartmıĢtır.  

Dünya genelinde yaĢanan değiĢim ve geliĢmeler nedeniyle oluĢan kuĢak 

farkları, iĢletmeleri mevcutta bulunan insan kaynağını ellerinde tutabilmek için bu 

değiĢikliklere ayak uydurmak zorunda bırakmıĢtır. Buna bağlı olarak iĢletmeler her 

geçen gün çalıĢma koĢullarını ve yönetim anlayıĢlarını geliĢtirmeye ve iyileĢtirmeye 

yönelik çalıĢmalar yapmaya baĢlamıĢlardır.  

Günümüzde çalıĢma yaĢamında en aktif rolü X KuĢağı ve Y KuĢağı 

oynamaktadır. Z KuĢağının iĢ hayatına girmesiyle önceki dönemlerde olduğu gibi, bu 

kuĢağın beklentilerine göre çalıĢma yaĢamında birtakım değiĢikliklerin söz konusu 

olacağı ön görülmektedir. 

Türkiye‟de kuĢaklarla ilgili yapılan araĢtırmaların ağırlıklı olarak kuĢakların 

tüketim tercihlerine yönelik olduğu ve pazarlama Ģirketleri tarafından yapıldığı 

görülmektedir. Yabancı kaynaklarda Z kuĢağının iĢ yaĢamından beklentileri, önceki 

kuĢaklarla yaĢadıkları çatıĢmalar, bunları önlemek adına Ģirketlerin alması gereken 

önlemlerle ilgili çalıĢmalar mevcutken, Türkiye‟de bu konuda çok fazla çalıĢma 
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yapılmadığı görülmektedir. ĠĢ yaĢamına yeni girmekte olan Z KuĢağını anlamak adına 

daha fazla çalıĢma yapılması gerektiği görülmektedir. 

“Z KuĢağının ĠĢ YaĢamına ĠliĢkin Beklentileri, ĠĢ ve Meslek Tercihlerine 

ĠliĢkin Algılamaları ile X ve Y KuĢağına Mensup Ġnsan Kaynakları Yöneticilerinin Z 

KuĢağına ĠliĢkin Beklenti ve Algılamaları Üzerine Sağlık Sektöründe Görgül Bir 

AraĢtırma” adlı bu çalıĢma beĢ bölüm olarak planlanmıĢtır.  

ÇalıĢmanın birinci bölümünde araĢtırmanın metodolojisine ve teorik çerçeveye 

yer verilmiĢtir. Bu bölümde araĢtırma sorusu, araĢtırmanın önemi, amacı, kapsamı ve 

kısıtlarına ve hipotezlerine yer verilmiĢtir. 

AraĢtırmanın ikinci bölümünde kuĢak kavramının açıklanmasının yanında 

kuĢakların sınıflandırılması da yapılmıĢtır. Yine bu bölümde kuĢakların özellikleri 

karĢılaĢtırılmıĢ, kuĢakların Türkiye nüfusundaki oranları incelenmiĢtir. Üçüncü bölümde 

ise iĢ tercihi ve meslek tercihi kavramları açıklanmıĢtır. Bu bölümde konuyla ilgili 

literatüre yer verilmiĢtir. Ardından gelen bölüm olan dördüncü bölümde literatür 

taraması yapılmıĢ, dünyada ve Türkiye‟de X, Y ve Z kuĢağının çalıĢma yaĢamından 

beklentileri ve algıları ile ilgili çalıĢmalara yer verilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın beĢinci ve son bölümünde ise Z kuĢağının iĢ yaĢamına iliĢkin 

beklentileri, iĢ ve meslek tercihlerine iliĢkin algılamaları ile X ve Y kuĢağına mensup 

insan kaynakları yöneticilerinin Z kuĢağına iliĢkin beklenti algılamaları üzerine sağlık 

sektöründe yapılmıĢ araĢtırmanın bulgularına ve yorumlarına yer verilmiĢtir.  
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1. ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ VE TEORĠK  

ÇERÇEVE 

1.1. ARAġTIRMA SORUSU 

Teknolojide yaĢanan geliĢmeler diğer alanlarda olduğu gibi çalıĢma yaĢamında 

da etkisini göstermektedir. Ġnternetin yaĢamın vazgeçilmezi haline geldiği günümüzde 

iĢletmeler yeni fikirlere, genç beyinlere ihtiyaç duymaktadır. Büyük çoğunluğunu X ve 

Y kuĢağının oluĢturduğu iĢ hayatına Z kuĢağı da dahil olmaktadır. Kendinden önce 

gelen kuĢaklara nazaran farklı düĢünce yapısına ve kiĢiliğe sahip olan, teknolojinin içine 

doğmuĢ bu yeni neslin çalıĢma yaĢamından ne beklediği, iĢ hayatında ne gibi 

değiĢikliklere sebep olacağı merak edilmektedir. Buna karĢılık X ve Y kuĢağına mensup 

bireylerin ise Z kuĢağı hakkındaki düĢüncelerinin ve beklentilerinin ne olduğu merak 

edilen bir diğer husustur.  

ĠĢte bu noktada araĢtırma sorusu akla gelmektedir. AraĢtırmada Z KuĢağının iĢ 

yaĢamına iliĢkin beklentileri, iĢ ve meslek tercihlerine iliĢkin algılamaları ile X ve Y 

KuĢağına mensup Ġnsan Kaynakları Yöneticilerinin Z KuĢağına iliĢkin beklentileri ve 

algılamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiĢtir.  

1.2. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda Z kuĢağı hakkında yapılan araĢtırmaların 

hız kazandığı görülmektedir. Ancak X ve Y kuĢağı Ġnsan Kaynakları yöneticilerinin Z 

kuĢağına yönelik algıları, onlar için ne planladıkları tam anlamıyla tespit edilememiĢtir. 

Bu konudaki boĢluğu doldurmak ve yeni bilgi üretmek amacıyla bu çalıĢma ortaya 

konmuĢtur. 

ĠĢ hayatında kuĢaklar arasındaki fark, algı ve beklenti farklılıklarına neden 

olmaktadır. Z kuĢağı çalıĢma yaĢamında henüz yerini almamıĢ olsa da, 2019 yılı 

itibariyle artık beyaz yakalı çalıĢanlar olarak istihdam piyasalarında yer almaya 

baĢlayacaklardır. Günümüzde X ve Y kuĢağı personellerden oluĢan mevcut kadroların 

yerini yakın gelecekte Z kuĢağı alacaktır. X ve Y kuĢağı çalıĢanları kendi aralarındaki 
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çatıĢmaların belki daha fazlasını Z kuĢağı ile yaĢayacaklardır. Birçokları için muamma 

olan Z kuĢağının beklenti ve algılarının ne olduğunun bilinmesi, fark olup olmadığının 

ortaya çıkması Ġnsan Kaynakları bilimi açısından oldukça önem arz etmektedir. 

YapmıĢ olduğumuz çalıĢma Z kuĢağının iĢ ve meslek tercihlerine iliĢkin algı ve 

beklentileri üzerinde durması sebebiyle konu nispeten spesifik sayılabilir. 

Belli tarihler arasında doğan insanların kuĢak farkı ile hareket ettiği kuramlar 

tarafından ortaya konmuĢtur. Ülkeler arası fark olsa dahi, bu çalıĢmanın sonucu 

mantıksal olarak sağlık sektörünün dıĢında örneğin ilaç sektöründe de genellenebilir. 

1.3. ARAġTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE KISITLARI 

1.3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Kapsamı 

Günümüzde teknolojideki geliĢmelerin artmasıyla çalıĢma yaĢamında kuĢaklar 

hızla değiĢmektedir. Henüz üniversitelerde eğitim görmekte olan Z kuĢağının da yavaĢ 

yavaĢ istihdam piyasalarına girmesiyle beraber X, Y ve Z kuĢakları bir arada iĢ 

hayatında yer alacaktır.  

Bu üç kuĢağın iĢ yaĢamından beklentilerinin ne olacağı hususu akıllara 

araĢtırılması gereken önemli bir soruyu getirmiĢtir. Öyle ki insanın beklentisinin ne 

olduğunun bilinmesi, bireyin motive olmasında önemlidir. 

Bu çalıĢmanın amacı; Z kuĢağının iĢ yaĢamından beklentilerini, iĢ ve meslek 

tercihlerine iliĢkin algılamalarını ortaya koymak ve Ģuan iĢ hayatının büyük 

çoğunluğunu oluĢturan X ve Y kuĢağına mensup Ġnsan Kaynakları yöneticilerinin Z 

kuĢağına iliĢkin beklenti ve algılamalarını araĢtırmaktır. 

Bu amaca ulaĢmak için yürütülen saha araĢtırmasında Z KuĢağına mensup 

sağlık sektörü çalıĢanları ve X ve Y KuĢağına mensup Ġnsan Kaynakları Yöneticileri ile 

çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla yapılan çalıĢmada seçilen ana kütle ve örneklem dâhilinde veri 

toplamak için anket yöntemine baĢvurulmuĢtur.  
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1.3.2. AraĢtırmanın Kısıtları 

AraĢtırmanın temel kısıtlamalarından ilki; araĢtırmaya dahil olan Z kuĢağının 

yaĢları itibariyle öğrenim hayatlarına devam ettiklerinden henüz çalıĢma hayatına tam 

anlamıyla atılamamalarıdır. Bu gereklilik sağlık fakültelerinde dört yıllık ve üzeri 

bölüm okuyanların bir kısmının araĢtırma için kapsam dıĢı kalmasına sebebiyet 

vermiĢtir. 

AraĢtırmadaki ikinci kısıt ise; hastanelerde çalıĢan Ġnsan Kaynakları 

Yöneticilerinin sayısının her kurumda iki ya da üç kiĢiyle sınırlı oluĢudur. Ayrıca kamu 

kurumlarında seçme ve yerleĢtirmenin merkezden yapılması sebebiyle Ġnsan Kaynakları 

Yöneticisi bulunamadığından araĢtırmaya bölüm Ģefleri dahil edilmiĢtir.  

AraĢtırmanın uygulanması, zaman dilimi olarak Kasım 2018- Mayıs 2019 

tarihlerini kapsamaktadır.  

AraĢtırma hastanelerin kendine özgü yapısından kaynaklanan gizlilik 

ilkelerinin izin verdiği ölçüde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın kuramsal çerçevesine yönelik olarak yapılan yazın araĢtırması, 

imkânlar dâhilîde ulaĢılabilen kaynaklarla sınırlıdır.  

Anket uygulaması tamamen gönüllülük esasına dayanmakta olup hiçbir Ģekilde 

katılımcıların kimliğini deĢifre etmeyecek niteliktedir. AraĢtırma konusu ile ilgili yazın 

taraması; uluslararası veri tabanlarından, üniversite kütüphanelerinden ve ilgili internet 

sitelerinden faydalanarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

1.4. ARAġTIRMANIN HĠPOTEZLERĠ 

H1.0: Z KuĢağının kariyer tercihi (meslek tercihi) kapsamında algıladığı iĢin 

parasal ve mesleki katkısı ile ailenin beklentileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark yoktur. 
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H1.1: Z KuĢağının kariyer tercihi (meslek tercihi) kapsamında algıladığı iĢin 

parasal ve mesleki katkısı ile ailenin beklentileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark vardır. 

H2.0: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı dıĢsal faktörler 

ile içsel faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur.  

H2.1: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı dıĢsal faktörler 

ile içsel faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır.  

H3.0: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı dıĢsal faktörler 

ile kiĢiler arası faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 

H3.1: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı dıĢsal faktörler 

ile kiĢiler arası faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır.  

H4.0: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı içsel faktörler 

ile kiĢilerarası faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur.  

H4.1: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı içsel faktörler 

ile kiĢilerarası faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır. 
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2. KUġAK KAVRAMI 

2.1. KUġAK KAVRAMININ TANIMLANMASI 

KuĢak kavramının günümüzde farklı tanımları ve kullanım Ģekilleri 

bulunmaktadır. Aynı yaĢ grubuna mensup bireylerin, yaĢadıkları dönemde benzer 

özellikleri taĢıması bakımından sınıflandırılmasıyla kuĢaklar meydana gelmektedir. 

KuĢakların ayrımında toplumsal yapıyı oluĢturan ögeler, yaĢ olgusu, etnik ve yöresel 

farklılıklar etkili olmaktadır. Her kuĢağın kendine has bir takım karakteristik özellikleri, 

ortak algı ve yargıları, diğer kuĢaklardan ayrılan yönleri bulunmaktadır. Aynı kuĢak 

grubuna dâhil olan bireyler, belli bir zaman diliminde doğarak, içinde bulundukları 

çağın Ģartlarıyla Ģekillenen değerleri, tutumları ve yaĢam biçimlerini paylaĢmaktadırlar.
1
  

KuĢak kavramı ile ilgili bilimsel araĢtırmalar ilk olarak 1830‟lu yıllarda 

Auguste Comte tarafından yapılmıĢtır. Comte, kuĢaksal değiĢikliklerin tarihsel süreçte 

hareket eden kuvvetler olduğunu belirtmiĢ, sosyal ilerlemenin yalnız bir kuĢağın bir 

sonraki kuĢağa aktaracağı birikimlerle mümkün olabileceğini söylemiĢtir.
2
 

Bir baĢka tanımda ise kuĢak, “aynı tarihsel zamanda ve aralıklarda doğan, 

ekonomik ve sosyal hareketlerden oluĢmuĢ zaman aralıklarına ya da belli bir sosyal 

gruba mensup bireyler” olarak tanımlanmıĢtır
3
. 

Jean Claude Lagree ise kuĢak kavramını, aynı dönemde yaĢamıĢ, aynı tarihsel 

olaylardan etkilenmiĢ ve aynı sosyal kimliğe sahip olan bireylerden oluĢan topluluklar 

Ģeklinde tanımlamıĢtır.
4
 

                                                 
1  Lyoyd H. Rogler, “ Historical Generations and Psychology: The Case of the Great Depression and World War 

II”, American Psychologist, Vol.57, No.12, (2002), s.1013-1023. 
2 Auguste Comte, The Positive Philosophy, Abraham S. Blumberg (Ed.), New York: AMS Pres., 1974, s. 635-

641. 
3  Orhan Adıgüzel, H. Zeynep  Batur ve Nisa EkĢili, “KuĢakların DeğiĢen Yüzü ve Y KuĢağı ile Ortaya Çıkan Yeni 

ÇalıĢma Tarzı: Mobil Yakalılar”, S le man Demirel Üniversitesi Sos al Bilimler Enstit s  Dergisi, Cilt.1, 

Sayı.19, (2014), s. 169. 
4
  Jean Claude Lagree, G n rations . Les Annales de Vaucresson, 1991. Aktaran: Hasan Latif ve Salih 

Serbest, “Türkiye‟de 2000 KuĢağı ve 2000 KuĢağının ĠĢ ve ÇalıĢma AnlayıĢı”, Gen lik 

AraĢtırmaları Dergisi Cilt. 2, Sayı.4, (2014), s.136. 
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KuĢak teorisi ile ilgili en eski tanımlardan biri, Karl Mannheim tarafından 

yapılmıĢtır. Mannheim‟ın kuĢaklar modelinde, aynı kuĢağa ait bireylerin paylaĢması 

gereken bazı faktörler vardır. Bunlar;  

 Biyoloji: Bir kuĢağın üyesi olan bireyler aynı zaman diliminde doğmuĢ 

olmalı ve aynı zaman diliminde yaĢlanmalıdırlar. 

 Sosyal Konum: Sosyal konum, aynı zaman zarfında bireyler arasındaki 

etkileĢimleri ifade eder. Mannheim, bu etkileĢimler olmadan kuĢak 

kavramının var olamayacağını belirtmiĢtir. 

 Tarih ve Kültür: Bir kuĢağın üyeleri aynı zaman diliminde doğmuĢ olmalı 

ve aynı kültürü paylaĢmalıdır. Örneğin; Kanada'da doğan ve Ġtalya'da 

doğan iki kiĢi doğum tarihleri aynı olsalar da kültürlerin farklı olması 

nedeniyle aynı kuĢağın özelliklerini taĢımayabilirler.
5
  

Söz konusu tanımlardan anlaĢılacağı üzere kuĢak aynı yaĢ grubuna mensup, 

belirli dönemlerde yaĢamıĢ, benzer tarihsel ve kültürel olaylardan etkilenmiĢ, ortak 

değer ve yargıları bulunan bireylerden oluĢmaktadır. 

2.2. KUŞAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 

AraĢtırma esnasında kuĢak kavramının birçok yazar tarafından farklı Ģekillerde 

sınıflandırıldığı görülmüĢtür. Bunun birçok sebebi bulunmaktadır. Dünyada yaĢanan 

sosyal, ekonomik, politik geliĢmeler her ülkede aynı tarihlerde etkili olmadığı için 

kuĢak sınıflandırmaları ülkelere göre farklılık göstermektedir. Tablo 1‟de farklı 

kaynaklarda yer alan kuĢak sınıflandırmalarına yer verilmiĢtir. 

                                                 
5
  Karl Mannheim, The Problem of Generations,  In K. H. Wolff (Ed.), 2. Baskı, London: Transaction 

Publishing, 1952, s.276-322. 
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Tablo 1: Farklı Ka naklarda Yer Alan KuĢak Sınıflandırmaları 

Kaynak Sınıflandırma  

Howe&Strauss 

1991 

Sessiz KuĢak 

(1925-1943) 

Patlama 

KuĢağı 

(1943-1960) 

13. KuĢak 

(1961-

1981) 

Milenyum 

KuĢağı 

(1982-2000) 

 

Lancaster&Stillman 

2010 

Gelenekselciler 

(1900-1945) 

Bebek 

Patlaması 

(1946-1964) 

X KuĢağı 

(1965-

1980) 

Milenyum 

KuĢağı, Eko 

Patlaması,Bebek 

Kırıcılar,Y 

KuĢağı, Gelecek 

KuĢak 

(1981- 1999) 

 

Martin&Tulgan 

2002 

Sessiz KuĢak 

(1925-1942) 

Bebek 

Patlaması 

(1946-1960) 

X KuĢağı 

(1965-

1977) 

 

Milenyumlar 

(1978-2000) 
 

Oblinger&Oblinger 

2005 

Sessiz KuĢak 

(1925-1946) 

Bebek 

Patlaması 

KuĢağı 

(1947-1964) 

X KuĢağı 

(1965-

1980) 

Y KuĢağı, Net 

KuĢağı, 

Milenyumlar 

(1981-1995) 

Z KuĢağı, 

Milenyum 

KuĢağı 

(1995-2010) 

Tapscott 

2009 
 

Bebek 

Patlaması 

(1946-1964) 

 

X KuĢağı 

(1965-

1975) 

Dijital KuĢak 

(1976-2000) 
 

Zemke, Raines and 

Filipzak 

2000 

Emektarlar 

(1922-1943) 

Bebek 

Patlaması 

(1943-1960) 

X KuĢağı 

(1960-

1980) 

Gelecektekiler 

(1980-1999) 
 

Kaynak:  Farklı kaynaklarda yer alan kuĢak sınıflandırmaları ve tarihleri Reeves & Oh, 2008
6
.  

Yapılan araĢtırmalar esnasında, kuĢak kavramının net bir Ģekilde 

tanımlanamadığı, sınıflandırma konusunda ise bazı farklılıkların olduğu görülmektedir. 

Literatüre bakıldığında kuĢak sınıflandırmalarının çoğunlukla toplumu etkileyen 

olaylara göre yapıldığı anlaĢılmaktadır.
 
KuĢakları baĢlatan tek bir olay olmadığı için 

tarihler arasında farklılıkların görülmesi doğal bir durumdur.  

Amerika‟da farklı kuĢak türlerinde çalıĢanların araĢtırılması amacıyla, 2011‟de 

Etik Kaynak Merkezi (Ethics Resource Center), Ulusal ĠĢ Ahlakı Anketi (NBES) adında 

                                                 
6
  Eunjung Oh ve Thomas C. Reeves, “Generational Differences and the Integration of Technology in 

Learning, Instruction, and Performance”, J. Michael Spector, M. David Merril, Jan Ellen ve M.J. 

Bishop (Ed.), Handbook of Research on Educational Communications and Technology içinde 

(819-829), New York: Springer, 2008, s.820. 



 

 
 

10 

bir çalıĢma yapmıĢ ve bunun sonucunda bir rapor yayımlamıĢtır. Bu rapora göre, kuĢak 

farklılıkları ve çatıĢmaları eskiden beri devam etmektedir. Bu durum kuĢakların birlikte 

aynı yerde çalıĢmasını önemli derecede etkilemektedir. Bu sebeple, kuĢakların belli 

özelliklere göre sınıflandırılması gerekmektedir. KuĢaklar sadece aynı zamanda doğan 

bireylerden oluĢmaz, aynı zamanda onların ortak düĢüncelere, tecrübelere ve olaylara 

tanıklık etmiĢ olması gerekmektedir. Bu bakıĢ açısıyla yapılacak sınıflandırma daha 

doğru olacaktır 
7
 

Bu araĢtırmada Türkiye Ģartları dikkate alınarak en uygun olduğu düĢünülen 

Oblinger& Oblinger (2005) sınıflandırılması kullanılmıĢtır. Tablo 2‟de bu sınıflandırma 

gösterilmiĢtir.  

Tablo 2: AraĢtırmada Kullanılan KuĢak Sınıflandırması 

Sınıflandırma 

Sessiz KuĢak 

<1946 

Bebek Patlaması 

KuĢağı 

(1947-1964) 

X KuĢağı 

(1965-1980) 

Y KuĢağı 

(1981-1995) 

 

Z KuĢağı 

(1995-2010) 

Kaynak:  Diana G. Oblinger & James L. Oblinger, 2005, s.9
8
 

Son yıllarda araĢtırılmaya baĢlanan Alfa KuĢağı yeni bir kuĢak olarak literatüre 

girmeye baĢlamıĢtır. Bu konuda Mark McCrindle birtakım araĢtırmalar yapmıĢ, 2010 

yılı sonrası doğan bireylere Alfa KuĢağı adını vermiĢtir. Bu konuya kuĢak 

sınıflandırmaları anlatılırken değinilecektir.  

2.2.1. Sessiz KuĢak 

1925-1945 yılları arasında doğan bu kuĢağa, Sadık KuĢak, Geleneksel KuĢak, 

Emektarlar KuĢağı, Uyumlu KuĢak, Gaziler, Olgun KuĢak, Bebek Patlaması Öncesi 

KuĢak, Depresyon KuĢağı, Radyo KuĢağı, Yönetimsel Sorunlar KuĢağı gibi isimler de 

verilmiĢtir. Sessiz KuĢak üyelerine o dönemlerde yoğun olarak yaĢanan savaĢlardan 

                                                 
7  Adıgüzel vd., s. 170  
8  Diana G. Oblinger ve James L. Oblinger, “Educating the Net Generation”, Educause: Transforming Education, 

2005, s.9. 
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dolayı SavaĢ KuĢağı ismi de verilmiĢtir. Bu dönemde yaĢanan 2. Dünya SavaĢı ve 1929 

ekonomik buhranı bu kuĢağın karakterinin oluĢmasında birebir etkili olmuĢtur 
9
. 

Bu dönemde insanların Birinci Dünya SavaĢından çıkarak henüz yaralarını bile 

sarmadığı bir dönemde ortaya çıkan yeni savaĢın etkileri bulunmaktadır. Bilgi üretimi 

yalnızca savaĢ teknolojisi üzerinedir. Ayrıca Ġkinci Dünya SavaĢı sonlarında atılmıĢ 

olan atom bombasının etkileri Doğuda ve Batıda hem bu kuĢak, hem de sonraki 

kuĢaklar için oldukça büyük etkiler yaratmıĢtır
10

. 

Bu kuĢakta yer alan bireyler savaĢ ortamını görmüĢlerdir. SavaĢın sıkıntılarını 

ve zorluklarını görmüĢ ve bu sıkıntılar sonunda barıĢ elde ederek disipline bir ortamda 

yetiĢmiĢlerdir 
11

. 

SavaĢın ve buhranın yaĢattıkları, bu kuĢağın değerlerini, aile yapılarını, iĢ 

yaĢamlarını, dini görüĢlerini ve devlet yönetim Ģeklini etkilemiĢtir. Bu kuĢağın bireyleri, 

çekirdek aile yapısı içinde büyüyen, vatansever ve devletçi bireyler olmuĢlardır. Dini 

törenlere katılmak bu kuĢağın bireyleri için oldukça önemlidir 
12

. 

Bu dönem Türkiye‟de Cumhuriyet Dönemi‟nin tek partili olduğu zamanlara 

tekabül etmektedir.
13

 SavaĢın olumsuz etkileri Türkiye‟nin o dönemlerdeki nüfus, gelir 

ve eğitim göstergelerinin son derece yetersiz olduğunu göstermektedir
14

 

Bu kuĢaktaki bireylerin karakteristik özellikleri; sadık, otoriteye saygılı, aĢırı 

disiplinli ve iĢe yönelik geleneksel bir bakıĢ açısına sahip olmalarıdır. Gelenekselciler 

                                                 
9
 Vasanthi Srinivasan “Multi Generations in The Workforce: Building Collaboration”, IIMB 

Management Rewiew, Vol. 24, (2012), s.51. 
10

  ġadi Can Saruhan ve Müge Leyla Yıldız, “Ġnsan Ka nakları Yönetimi”, 2. Baskı, Ġstanbul:Beta 

Basım A.ġ., 2014, s.71. 
11

 Tahsin Akçakanat, Muhammet Hamdi Mücevher, Zeynep Demirgil, “ĠĢkolikliğin KuĢaklara Göre 

KarĢılaĢtırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir AraĢtırma”, MANAS 

Sos al AraĢtırmalar Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 3, (2017), s.140.  
12

  Adwoa K. Buahene and Giselle Kovary, The Road to Performance Success: Understanding and 

Managing The Generational Divide, Toronto: N- Gen People Performance Inc., 2003, s.6.  
13

  Hatice Toruntay, Takım Rolleri ÇalıĢması: X ve Y KuĢağı üzerinde KarĢılaĢtırmalı Bir AraĢtırma, 

(Y ksek Lisans Tezi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011), s.69. 
14

  Seda Erden Ayhün, “KuĢaklar Arasındaki Farklılıklar ve Örgütsel Yansımaları”, Ekonomi ve 

Yönetim AraĢtırmaları Dergisi. Cilt.2, Sayı.1, (2013), s.97.  



 

 
 

12 

iĢte yükselmenin çalıĢmaktan geçtiğine inanırlar ve kıdemi desteklerler. Ayrıca komuta 

ve kontrol liderliğini tercih ederler 
15

. 

YaĢadıkları dönemin koĢulları göz önünde bulundurulduğunda bu kuĢak 

bireyleri otoriteye saygılı, çalıĢkan, uyumlu, güven duygusuna önem veren bireylerdir. 

Bu nedenle uzun süre aynı iĢletmede görev almıĢ, çoğunlukla emekliliğe kadar 

güvendikleri iĢletmelerde çalıĢmıĢlardır. Uzun yıllar aynı kurumda görev almıĢ 

olmalarının diğer bir nedeniyse risk almayı sevmemelerinden kaynaklanmaktadır. 

ÇalıĢtıkları kurumdan vazgeçememiĢ ve kendilerini bu kurumlara adamıĢlardır. 

DeğiĢimi sevmeme özellikleri nedeniyle de günümüz teknolojisine uyum 

sağlayamamakta ve eski alıĢkanlıklarından vazgeçememektedirler 
16

 

2.2.2. Bebek Patlaması KuĢağı 

Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan hemen sonraki nüfus patlaması yaĢanan dönemde 

doğan bir milyar bebekten dolayı bu kuĢağa “Bebek Patlaması KuĢağı” denilmiĢtir. Bu 

dönemde dünyaya gelmiĢ olan bireylere “Soğuk SavaĢ Dönemi Çocukları”, “Orta 

KuĢak”, “Sandviç KuĢak”, “Patlama KuĢağı” gibi isimlerle de verilmiĢtir. Ġkinci Dünya 

SavaĢıyla birlikte azalan nüfusun hızlı bir Ģekilde artmasını sağlamak ve daha pozitif bir 

döneme baĢlama düĢüncesi bebek patlamasının nedenleri arasında yer almaktadır
17

. 

Bu kuĢak 1946-1964 yıllarında Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra doğum 

oranlarının birden yükseldiği dönemde doğan bireylerden oluĢur. Bebek patlaması, 

eğlenceye ilgili, refaha özlem duyan, sayıca diğerlerinden fazla kiĢilerden oluĢan bir 

kuĢaktır. Bu kuĢakta doğan çocuk sayısının fazlalığı, aynı anda emeklilik hakkı 

kazanacak olan bir neslin ekonomide yaratacağı zorluklar hakkında tartıĢmalara neden 

olmuĢtur
18

. 

                                                 
15

  Paul McDonald, “The multigenerational workforce”, Internal Auditor, Vol. 65(5), (2008), s.65.  
16

  Fulden Büyükuslu, “Z KuĢağının ĠĢ YaĢamından Beklentileri Konusunda Bir AraĢtırma”, (Y ksek 

Lisans Tezi, BahçeĢehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017), s.7. 
17

 Anick Tolbize, “Generational Differences in the Workplace”, University of Minnesota, (2008), s.2. 
18

  Saruhan ve Yıldız, s.72. 
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Bebek Patlaması KuĢağı, 1950'lerde ve 1960'ların baĢında büyümüĢ, sert, gri 

takım elbiseli öğretmenlerden eğitim almıĢ ve babalarının onlar için en iyisini bildiğini 

düĢünen ebeveynler tarafından yetiĢtirilmiĢtir 
19

. 

Türkiye‟de 2. Dünya SavaĢı sonrasında doğan bu kuĢağa, “soğuk savaĢ kuĢağı” 

denilmektedir. Bu kuĢak üyeleri büyümenin, refahın, mal ve hizmetlere özlem 

duygusunun ağır bastığı bireylerden oluĢur. 1946-1964 yılları Türkiye‟de ihtilalin ve 

çok partili dönemin sıkıntılarının yaĢandığı yıllardır. Meclisin çoğunluğunu bu kuĢak 

oluĢturmaktadır. Bu dönemde ülkenin ekonomik durumunu gösteren rakamlar çok 

parlak olmasa da nispeten umut vaat etmektedir
20

 

Bebek patlaması kuĢağı diğer kuĢaklara nazaran daha olumlu bir yaklaĢıma 

sahiptir. Kriz zamanlarında bile soğukkanlı olabilir, iyimser bakıĢ açılarını 

sürdürebilirler. ĠĢ yaĢamında kurallara uyarlar ve son derece idealist yapıdadırlar. Bu 

kuĢak üyelerinde “ġimdi çok çalıĢ, ilerde karĢılığını alırsın” düĢüncesi hakimdir. 

Kendilerinden sonraki kuĢaklar bu kuĢağı teknolojiden uzak yaĢayan, uyumsuz ve 

yeniliklere kapalı kuĢak olarak nitelendirmektedir 
21

.  

Bu kuĢak üyeleri baĢarı için çalıĢkanlık ve fedakarlığı ödenmesi gereken bir 

bedel olarak görmüĢ, iĢkoliklik akımını baĢlatmıĢlardır. Yöneticilerinden kendilerine 

sorumluluk verilmesini, bir Ģeyden sorumlu olduklarının onlara hissettirmesini isterler. 

Liderlik anlayıĢlarına bakıldığında nispeten despotik tarzlara dayandığı görülebilir. Bu 

kuĢak üyeleri geleneksel kurumsal hiyerarĢiyi savunurmaktadırlar
22

.  

2.2.3. X KuĢağı 

2. Dünya SavaĢı sonrası Bebek Patlaması KuĢağı‟ndan sonra gelen bireylere 

verilen isimdir. Bu kuĢak ülkeler arasında farklılık gösterse de Batıda etkileri yoğun 

olarak hissedilen ekonomik krizlerle yaĢayan bir nesildir. Teknolojiyle geç yaĢlarda 

tanıĢmıĢ ve teknolojik aletleri kullanmaya çok da gönüllü olmayan bir nesildir. 

                                                 
19

  Jean M. Twenge, Generation Me, New York: Free Press, 2006, s.1. 
20

  Erden Ayhün, s.99. 
21

  Ġnan Acılıoğlu, ĠĢte Y KuĢağı, 1. Baskı. Ankara: Elma Yayınevi, 2015, s.25. 
22

  Ron Zemke, Claire Raines, Bob Filipczak, Generations At Work: Managing The Clash of 

Veterans, Boomers, Xers, and Nexters in Your Workplace. New York: AMACOM, 1999, s.64-80. 
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Hindistan‟da doğan X kuĢağı ekonomik geliĢmelere bağlı olarak farklı yönlerden daha 

rahat bir nesil görünümündedir ve Y kuĢağı ile devam eden bir geliĢim göstermiĢtir
23

. 

Ebeveynlerinin sadakatinin, küçülmeler, iĢten çıkarmalar, zorunlu iĢten ayrılma 

ve emeklilik maaĢları ile ödüllendirildiğine tanık olduklarından, çalıĢtıkları kuruluĢlara 

bağlılık oldukça düĢüktür
24
. Lancaster ve Stillman‟ a göre ebeveynlerinin Ģirketlerin 

ağına hapsolmuĢ olduğunu gören bu nesil için özgürlük en üst düzey ödüldür
25

. 

ĠĢyerinde X kuĢağı için önemli olan değerler; ait olma, yeni Ģeyler öğrenme 

becerisi, özerklik, giriĢimcilik, güvenlik, esneklik ve kısa vadeli ödüllerdir. Kendilerini 

kurum içinde iç giriĢimciler olarak görürler. Sorunu tanımlamayı, çözümleri kendi 

hızında geliĢtirmeyi ve kendi sonuçlarını üretmeyi arzu ederler. Sorunu çözmek için 

yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarını sorgularlar. Büyük miktarda bilgiyi hızlı bir 

Ģekilde iĢlemeyi tercih ederler
26

. 

X KuĢağı üyeleri küçük yaĢta sorumluluk alarak kendi kendilerine 

büyüdüklerinden çalıĢma ortamında yönetilmekten ziyade yaratıcılıklarını kullanarak 

hedeflerine ulaĢmak istemektedirler. Bu kuĢak üyeleri, geleneksel iĢe odaklı çalıĢma 

Ģekillerinden farklı olarak sınırların çok fazla belirgin olmadığı ortamlarda çalıĢmayı 

tercih etmektedirler. Z KuĢağı üyelerinin çalıĢma tarzları, direkt yönetilmekten ziyade, 

kendi özgürlüklerini kullanarak, açık Ģekilde belirlenmiĢ olan beklentilere ulaĢma çabası 

Ģeklinde tanımlanmaktadır
27

.  

X kuĢağı üyeleri sessiz kuĢağın tersine iliĢkilerinde resmiyeti sevmez. ĠletiĢim 

tarzı olarak iletiĢimin bir parçası olabilecekleri, geri dönüĢ alabilecekleri ortamları, 

resmi olmayan iletiĢim tarzını, iletiĢim esnasında ise kısa ve anlaĢılır mesajları tercih 

                                                 
23

  Saruhan ve Yıldız, s.72. 
24

  Carole L. Jurkiewicz, “Generation X and The Public Employee”,  Public Personnel Management, 

Vol. 29(1), (2000), s.55-74.  
25

  Lynne C. Lancaster ve David Stillman, When Generations Collide, New York: Harper Collins, 

2009, s.84. 
26

   Bruce Tulgan, Managing generation X : How to Bring Out The Best in Young Talent, New York: 

W. W. Norton & Company, 2000, s.39-42. 
27

  M. Ronald Buckley ve diğ,  „„Managing Generation Next: Individual and Organizational 

Perspectives‟‟,  Review of Business, Vol. 22 (1/2), (2001), s.81.  

https://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lynne+C.+Lancaster%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Stillman%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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etmektedirler. Teknolojiyle yakın iliĢkileri olduğundan telefon, e-posta vb. iletiĢim 

araçlarını kullanmaktadırlar
28

. 

X kuĢağı; 1960‟lı ve 1970‟li yıllarda doğmuĢ, duygusal, kariyer yapmayı 

önemseyen, iyi eğitim almıĢ kiĢilerden oluĢan, kitap okumak yerine film izlemeyi tercih 

eden, değiĢime açık, meslekî yönden baĢarıya odaklanmıĢ, farklı coğrafyalarda benzer 

özelliklere sahip, kanaatkâr, idealist ve sadık bireyler Ģeklinde tanımlanmaktadır.
29

. 

Bu kuĢak üyeleri yalnız baĢlarına çok iyi çalıĢabilen, sabırsız, iĢ odaklı, iĢ ve 

özel hayat dengesine saygı gösteren ve diğerlerinden de aynı saygıyı göstermelerini 

bekleyen bireylerden oluĢmaktadır
30

. 

X kuĢağı üyeleri aynı zamanda ailelerinin rahatça yaĢayabilmelerini sağlayan 

bir yaĢam standardı sağlamaya büyük önem vermektedir. Bu nedenle, aynı zamanda 

koruyucu olma eğilimindedirler ve finansal güvenlikleri için hükümete güvenmemeye 

özen gösterirler Ailelerine ek olarak, resmileĢtirilmiĢ dernekler yerine yakın 

arkadaĢlarla veya sanal ailelerle güçlü bağlar kurma eğilimindedirler
31

. Ayrıca, 

öncekilerden genç yaĢta olduklarından daha fazla etik ve çevresel bilinç sergilerler 
32

. 

2.2.4. Y KuĢağı 

Y kuĢağı bazı kaynaklarda “Net KuĢağı, Milenyum KuĢağı, Gelecek KuĢak, 

Dijital KuĢak, www KuĢağı, Patlama Kopyası gibi farklı isimlerle de anlatılmaktadır 
33

.  

1980‟li yılların baĢında doğan bu kuĢak üyeleri X kuĢağının ağabey ve ablaları 

olmasından kaynaklanan idealist bir kuĢaktır. Bu kuĢak insanları bireysel davranmakta 

ve teknolojiyi etkin kullanabilmektedir. Çin‟de doğan Y kuĢağı ise tüketim ve 

giriĢimcilikte atılım gösteren bir nesildir. Modern Çin‟de doğmuĢ olmanın yanında 

                                                 
28

  M. Rose Kundanis, Children, Teens, Families, and Mass Media: The Millennial Generation, 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2003, s.39.  
29

 Hakan ġenbir, Z Son Ġnsan mı?, Ġstanbul: Okuyan Us Yayınları, 2004, s.24. 
30

  Latif ve Serbest, s.140.. 
31

  Earl R. Washburn, “Are You Ready For Generation X?”, Physician Executive, Vol.26(1),  (1999), 

s.51 -57.  
32

  Ron Aid J. Burke, “Generation X: Measures, Sex and Age Differences”,  Psychological Reports, 

(1994),  Vol.74(2),  s.555.  
33

  Tolbize, s.2. 
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Çin‟in büyük bir ekonomik güç haline gelmesinde oldukça etkili rol oynayan bir 

kuĢağın çocuklarından oluĢmaktadır 
34

. 

Y kuĢağı üyeleri, silikon teknolojisi, kiĢisel bilgisayarlar, mobil teknolojiler ve 

internetin sarsıcı etkisinin yaĢandığı, sanayi toplumundaki hızlı olanın yerini çok hızlı 

olanın almaya baĢladığı bir dönemde dünyaya gelmiĢlerdir
35

. 

Bu kuĢak üyeleri refah düzeyinin yükseldiği, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin 

patlama yaptığı bir dönemde dünyaya gelmiĢlerdir. Televizyon, medya gibi kanallar 

sayesinde doğdukları günden itibaren dünyayla iletiĢimleri baĢlamıĢtır. Bu yüzden bu 

kuĢakta iletiĢimin yeri son derece önemlidir. ĠĢ yaĢamı, eğlence ve sosyal aktiviteler iç 

içe geçmiĢtir. Bu kuĢak üyeleri çeĢitlilikle büyüdüklerinden insanlar arasındaki etnik 

farklılıkları dikkate almamaktadırlar
36

. 

Y kuĢağı 1980 – 2000 yılları arasında doğmuĢ ve 2015 yılı itibariyle yaĢları 15 

ile 34 arasında değiĢmektedir. Y kuĢağı, Bebek Patlaması kuĢağının çocuklarıdır, fakat 

sayıları onlara rakip olabilecek düzeydedir. Bu kuĢak üyeleri oldukça tempolu bir 

değiĢim dönemi içinde büyümüĢtür. Hane halkı geliri standardı, kadınların eĢit istihdam 

olanakları, aile türlerinde çeĢitlilik, kültürel ve etnik çeĢitliliğe saygı, sosyal 

farkındalığın artması, okullarda ve evlerde bilgisayarların olduğu bir dönemde 

büyümüĢlerdir. Y kuĢağı kendinden önceki kuĢaklara nazaran çok iyi bir Ģekilde 

yetiĢmiĢtir. Teknolojik geliĢmelerin hızla arttığı, her Ģeyin mümkün göründüğü bir 

dünyada yaĢamaya alıĢmıĢlardır
37

. 

Y KuĢağı, teknolojinin hayatlarında pek çok Ģeyin simgesi olduğu, sadakat 

duygusu olmayan, bireyci ve narsist kiĢilerden oluĢmaktadır. Bu kuĢak üyeleri, 

çalıĢmaktan hoĢlanmamakta, eğlenceyi ve para kazanmayı sevmektedirler. Otoriteye 

saldırgan davranan, tatminsiz, istekleri çok fazla, beklentileri yüksek bireylerden 

oluĢmaktadır. EĢ zamanlı olarak birkaç iĢi aynı anda yapabilmektedirler. ĠĢ hayatları 

                                                 
34

  Saruhan ve Yıldız, s.72. 
35

  ġenbir, s.25. 
36

  Jamie Notter, “Why Generations Matter, and Why They Don‟t: The Business Realities of Diversity in 

the Workplace”,  Financial Management Symposium, 23 Mayıs 2005.  
37

  Del Ġ. Hawkins, David L. Mothersbaugh, Consumer Behavior, 11.Baskı, Boston: McGraw-Hill 

Irwin, 2010, s.132.  
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boyunca on defadan fazla iĢ değiĢtirecekleri tahmin edilmektedir. Kitlesel olandan 

ziyade kiĢiye özel olanı sevmektedirler. Uzmanlar bu kuĢağın iyi yönetildiğinde ve 

imkan verildiğinde, çok zengin bir yetenek kaynağı olacağını söylemektedir. Bu kuĢak 

üyeleri gerçekçiliğe çok önem verdiğinden hayali ürün ya da projelerle, onlara ulaĢmak 

oldukça zor olmaktadır. GiriĢimcilik en önemli özelliklerinden biri sayılır ve 

özgüvenleri önceki nesillere oranla biraz abartılıdır. ĠĢ hayatına atılırken birçoğu CEO, 

hatta patron olmayı hedeflemektedir. Bu kuĢak içerisinde okurken kendi iĢini kuranlara 

rastlamak mümkündür.
38

 

Y kuĢağının 2050 senesine kadar çalıĢan nüfusun yüzde ellisini oluĢturacağı 

tahmin edilmektedir. Bu kuĢak üyeleri aynı zamanda “Millennials” olarak da 

bilinmektedir. Y kuĢağı mali krizlerin yaĢandığı bir dönemde yetiĢmiĢ, teknolojik 

geliĢmenin ise hem öncüleri hemde kobayları olmuĢlardır. Bu kuĢak üyeleri küresel 

paylaĢım ve iletiĢim ağına, kendinden önce gelen kuĢaklardan daha fazla bağlıdırlar. Y 

kuĢağının diğer kuĢaklardan farkı küresel dünyadaki yaĢıtlarıyla aynı özellikleri 

göstermesidir
39

.  

2.2.5. Z KuĢağı 

Z kuĢağı üyeleri teknolojik bir çağda doğduklarından teknolojiyle iç içe 

yaĢamaktadırlar. Bu nedenle bu kuĢağın üyelerine “Anında Çevrimiçi KuĢağı”, “KuĢak 

Ġ”, “Ġnternet KuĢağı”, “Gelecek KuĢak” ya da “Net KuĢağı” isimleri verilmektedir 
40

. 

                                                 
38

  Namık Kemal Sezen, “ĠĢ BaĢarısında KuĢak Farkı”, https://www.kigem.com/is-basarisinda-kusak-

farki.html,  2000,  (14 Mayıs 2019). s.1. 
39

 Aziz Muslu, “Y KuĢağının ĠĢ Motivasyonunu Artırmak Ġçin Sürdürülebilir Yöntemler”, III. 

Uluslararası GiriĢimcilik, Ġstihdam ve Kari er Kongresi, Muğla, 12-15 Ekim 2017, s.481-483. 
40

  Rasa Levickaite,  (2010). “Generations X Y Z: How Social Networks Form The Concept of The 

World Without Borders The Case of Lithuania”, Limes: Cultural Regionalistic, Vol. 3(2), (2010), s. 

173.  

https://www.kigem.com/is-basarisinda-kusak-farki.html
https://www.kigem.com/is-basarisinda-kusak-farki.html
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Z KuĢağı 2000‟li yılların baĢında doğan çocukların oluĢturduğu bir kuĢaktır. 

Ġnternet kuĢakları, küresel dünya vatandaĢları, internetsiz yaĢamın olanaksız olduğunu 

düĢünen, bilginin zaman ve mekân gibi kısıtlamalarını tanımayan bir kuĢaktır
41

. 

Z kuĢağı en genç kuĢak olmasına rağmen daha önceki kuĢaklara nazaran daha 

yaĢlı ebeveynlere (anne babanın doğumdaki ortalama yaĢı 31) sahiptir ve nispeten daha 

yaĢlı öğretmenlerden eğitim alırlar. Bu kuĢak üyeleri eğitim almaya diğer kuĢaklardan 

daha önce baĢlamıĢlardır ve daha hızlı büyümektedirler. Daha genç yaĢta rekabete 

maruz kalmaktadırlar. Bu internet meraklısı, teknolojik okuryazar kuĢak, bir görevden 

diğerine hızlı bir Ģekilde hareket etmektedir. Ġnternet kuĢağı olarakta adlandırılan bu 

kuĢak, kablosuz, köprü bağlantılı, kullanıcılar tarafından yaratılan dünyadaki herhangi 

bir bilgiye sadece birkaç tıklamayla ulaĢabilmektedir. KuĢkusuz Z kuĢağı tamamen 

dijitaldir, dolayısıyla iletiĢim ve sosyal etkileĢim alıĢkanlıkları da dijital hale 

gelmektedir
42

.  

Tabscott'a göre, bu kuĢağın sekiz temel özelliği veya normu vardır. Bunlar; 

iĢbirliği, özgürlük, inceleme, kiĢiselleĢtirme, eğlence, dürüstlük, hız ve yeniliktir. 

Özgürlükçü yapıları olduğundan kurallara bağlı kalmak yerine kendi istediklerini 

yapmak isterler. Sınav ve ödevlerden değil, sunum, konferans tarzı eğitimlerden 

hoĢlanırlar, iĢbirliği içinde olmayı severler. Okulda ve hatta iĢte eğlenmek isterler. Hız 

ve yenilikçilik hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır
43

. 

Z kuĢağı üyeleri el, göz, kulak gibi motor becerileri koordinasyonu bakımından 

insanlık tarihindeki en yüksek olan neslidir. Ancak bu avantajlar bazen dikkat 

dağınıklığı ve konsantrasyon güçlüğü yaĢatarak dezavantaja dönüĢebilmektedir. Ġmkan 

fazlalığı, eğlenceyi erteleme güçlüğü yaĢamalarına neden olmakta, bu da onların 

önlerine engel olarak çıkmaktadır. Geleneksel eğitim teknikleri bu yeni kuĢak için 

uygun görülmemektedir. Bu kuĢak üyeleri yaratıcılığa izin veren aktivitelerden 

hoĢlanmakta ve edilgenliği kesinlikle kabul etmemektedir. Hafızaları, ezberden ziyade 

oyunlarla, hikâyeleĢtirme ve hayallerle etkin hale gelebilmektedir. Z kuĢağı üyeleri iĢ 

                                                 
41

  Saruhan ve Yıldız, s.72. 
42

  Levickaite, s.173. 
43

  Don Tabscott, Grown Up Digital: How The Net Generation Ġs Changing Your World, New York: 

McGraw-Hill Professional, 2009, s.6. 
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yaĢamına atıldıklarında, karar vermeleri gereken her Ģey sistemler tarafından yapılacağı, 

yapay zeka tarafından karar veriliyor olacağı için sorgulamadan yaĢayacakları 

düĢünülmektedir. Uzmanlar bu kuĢağın çok diplomalı ve buluĢçu bireyler olacağını 

düĢünmektedir. Bu kuĢak üyeleri; tatminsiz, kararsız, doğuĢtan tüketici ve otoriteye 

önem vermeyen kiĢilerden oluĢmaktadır
44

. 

Z kuĢağındaki gençler önceki kuĢaklara nazaran kendilerinden farklı insanlara 

karĢı daha anlayıĢlı davranıyorlar. Bugünün gençleri arasında farklı ırkların evlilikleri 

daha yaygın hale geldi. Bu konularda daha fazla kabul görmelerine rağmen, küresel 

sorunların daha az farkındalar. Z kuĢağı toplum sorunları veya ideolojileri hakkında 

daha az tartıĢır, diğer insanlara daha az güvenir ve bireysel dünyalarında daha izole 

yaĢarlar
45

. 

2.2.6. Alfa KuĢağı  

AraĢtırmada kullanılan Oblinger & Oblinger sınıflandırmasında yer almasa da 

Ģu an varlığı söz konusu olan Alfa KuĢağı 2011 yılı sonrası doğan bireylerden 

oluĢmaktadır.  

X, Y, Z KuĢağı isimlerinden sonra bu kuĢağa Alpha kuĢağı denilmesinin 

nedeni Yunan alfabesinin ilk harfi olan Alfa harfinin uygun görülmesi olarak 

belirtilmektedir. Marc McCrindle yapmıĢ olduğu araĢtırmalarında bu kuĢağın akıllı 

cihazları doğuĢtan kullanmaya baĢlayacağını, düĢüncelerini saniyeler içerisinde 

dünyayla paylaĢmanın en doğal hakları olduğunu savunan ilk kuĢak olacağını 

belirtmektedir. McCrindle Alfa kuĢağının teknolojik imkanlar sayesinde, devrimsel 

kuĢak kırılımının en yüksek olduğu kuĢak olacağını düĢünmektedir. Mevcut öngörüler 

göre bu kuĢağın kendisinden önce gelen Z kuĢağı ile arasında büyük farkların olacağı 

yönündedir. 
46

 

                                                 
44

  Sezen, s.1. 
45 Howard Gardner ve Katie Davis, The App Generation, London: Yale University Press, 2013, s. 55-57. 
46 Marc McCrindle, “What Comes After Generation Z? Ġntroducing Generation Alpha”, (2014), 

http://www.mccrindle.com.au/the-mccrindle-blog/what-comes-after-generation-z- introducing-generation-alpha 

(25 Temmuz 2019).  
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Ufuk Tarhan Alfa KuĢağının, aynı anda birden fazla iĢle meĢgul olacağını, tek 

bir olaya odaklanmaktan ziyade, görsel, video, holografik iletiĢimi tercih edeceğini 

söylemektedir. ġu an bilinemeyen, farklı, kiĢisel uzmanlık alanları geliĢtireceklerini 

düĢünmektedir. Akıllı cihazlara olan bağımlılıkları nedeniyle hafızalarında çok fazla 

veri tutamayacaklarını, araĢtırması gereken konuları arama motorları aracılığı ile 

bulacaklarını belirtmektedir. Bireysel odaklı olacaklarını, bireysel çalıĢmayı tercih 

edeceklerini, sanal arkadaĢları olacaklarını ve bireylere göre bunlarla daha iyi 

anlaĢacaklarını, birebir iletiĢim kurmaktan ziyade makinalar aracılığı ile iletiĢim 

kurmayı tercih edeceklerini söylemektedir. Dijital bir nesil olduklarından hızlı geri 

bildirim, övgü ve ödül almayı bekleyeceklerini, her türlü otoriteyi reddedeceklerini 

öngörmektedir. 
47  

2.3. KUŞAKLARIN ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Tablo 3‟te kuĢakların özellikleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Mevcut isimlerine ek olarak 

alternatif kuĢak isimlerine yer verilmiĢ, kuĢakların karakteristik özellikleri anlatılmıĢ ve 

kuĢakların tanık olduğu önemli olaylardan bahsedilmiĢtir. 

                                                 
47  Ufuk Tarhan, “Alfa KuĢaği Dijital Çağın Çocukları”, (2019), http://www.ufuktarhan.com/makale/alfa-kusagi-

dijital-cagin-cocuklari-futurist-ufuk-tarhan-trt-vizyon-icin-yanitladi, 1 Ağustos 2019.  

http://www.ufuktarhan.com/makale/alfa-kusagi-dijital-cagin-cocuklari-futurist-ufuk-tarhan-trt-vizyon-icin-yanitladi
http://www.ufuktarhan.com/makale/alfa-kusagi-dijital-cagin-cocuklari-futurist-ufuk-tarhan-trt-vizyon-icin-yanitladi
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Tablo 3: KuĢakların Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması 

KuĢakların 

Ġsimleri 

 

Sessiz KuĢak  

 

Bebek 

Patlaması 

KuĢağı   

X KuĢağı  Y KuĢağı  Z KuĢağı  

Alternatif 

KuĢak 

Ġsimleri  

Geleneksel 

KuĢak 

Emektarlar 

Sadık KuĢak 

Uyumlu KuĢak 

Olgun KuĢak 

Gaziler 

Bebek Patlaması 

Öncesi KuĢak 

Depresyon 

KuĢağı 

Radyo KuĢağı 

Yönetimsel 

Sorunlar KuĢağı 

Patlayıcılar 

 

Soğuk SavaĢ 

Dönemi 

Çocukları 

 

Orta KuĢak 

Sandviç 

KuĢak 

Patlama 

KuĢağı 

X‟ler 

 

13. KuĢak 

 

Bebek Kırıcılar 

 

Patlama 

Sonrası 

 

GeçiĢ Dönemi 

Çocukları 

 

Kayıp KuĢak 

Milenyum 

KuĢağı 

 

Gelecek KuĢak 

 

www KuĢağı 

 

Dijital KuĢak 

 

Patlama 

Kopyası 

Anında 

Çevrimiçi 

KuĢağı 

 

KuĢak Ġ 

 

Ġnternet 

KuĢağı 

 

Gelecek 

KuĢak 

 

Net KuĢağı 

KuĢakların 

Özellikleri 

Sadakat 

duyguları 

yüksek 

YardımlaĢmayı 

seven 

Risk almaktan 

kaçınan 

Otoriteye saygılı 

Güven 

duygusunu 

önemseyen 

Özgüven 

duygusu eksik 

Sadakat 

duyguları 

yüksek 

ĠĢkolik 

Takım 

çalıĢmasını 

önemseyen 

Kanaatkar 

Rekabetçi 

Teknolojiden 

uzak 

 

Sadakat 

duyguları 

değiĢken 

Otoriteyi 

sorgulayan 

Topluma 

duyarlı 

ĠĢ 

motivasyonları 

yüksek 

Teknolojiye 

ilgisi zayıf 

Kaygılı 

Sadakat 

duyguları az 

Otoriteyi zor 

kabullenen 

Bağımsızlığına 

düĢkün 

Çok sık iĢ 

değiĢtiren 

Bireyci 

Teknolojiyle 

büyüyen 

ĠĢbirlikçi 

Yaratıcı 

Gerçekçi 

Teknolojiyle 

doğan 

Önemli 

Olaylar  

II. Dünya SavaĢı 

 

Ekonomik 

Buhran 

 

Televizyonun 

doğumu 

 

 

Ġnsan Hakları 

Hareketi 

 

Radyonun 

altın çağı 

 

1960 Ġhtilali 

 

Petrol krizi 

 

1968 KuĢağı 

 

Sinemanın 

doğuĢu 

Körfez SavaĢı 

 

9/11 ÇalıĢma 

saatleri 

 

Ġnternet 

 

Ipod 

PlayStation 

Cep Telefonu 

11 Eylül 

Saldırısı 

 

Irak SavaĢı 

 

Gezi Parkı 

Olayları 

 

Facebook 

Twitter 

Instagram 
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Sessiz kuĢak bireyleri çocukluk ve gençlik yıllarında savaĢlar ve ekonomik 

sıkıntılarla mücadele ettiğinden; çok çalıĢma, sadakat, herkesin iyiliğini düĢünme, 

fedakârlık etme ve yardımlaĢma yönleri son derece güçlüdür. Ekonomik ve politik 

belirsizlikler nedeniyle emin olamadıkları durumlar karĢısında tedbirli davranmakta ve 

risk almayı sevmemektedirler. Ailevi ve milli duygular söz konusu olduğunda tutucu 

tavır sergilemektedirler. Disiplinli, akılcı ve istikrarlı hareket ederler. Ahlak ve hukuk 

kurallarına önem vermekte, otoriteye sessizce saygı  göstermektedirler. Güven 

duygusunu onlar için çok önemlidir. Çıkarım, tartıĢma ve süreç odaklı olmalarına 

rağmen, karar verme konusunda sıkıntı çekmektedirler. KiĢisel geliĢim bakımından 

özgüvenden yoksun bir kuĢaktır
48

. 

Ġsimlerini sıkıntılı savaĢ günlerinin sonrasındaki nüfus artıĢından alan Bebek 

Patlaması KuĢağı üyeleri son derece kanaatkârdırlar. ĠĢgücü piyasasına 1960 ve 

1980‟lerin ortasına kadar girdiği belirtilen bu kuĢağın çok çalıĢkan olmasının temelinde 

baĢarılı olma isteği ve maddi kazanca önem vermeleri yatmaktadır. Ayrıca bu kuĢağın 

olaylara pragmatist yani bireyci olarak yaklaĢtığı ve fayda odaklı bir tutum 

sergiledikleri görülmektedir
49
. Bu kuĢak üyeleri takım çalıĢması ve grup müzakeresine 

önem vermektedir. BaĢarıların ancak ücret veya ödülden sonra geleceğine 

inanmaktadırlar. Örgüte son derece bağlıdırlar ve sadakat konusuna değer 

vermektedirler. BaĢarıya ulaĢmak için fedakâr olunması gerektiğine inanmaktadırlar. 

Sık sık iĢ değiĢtirmekten ziyade uzun süreli istihdam için çaba göstermektedirler
50

.  

X kuĢağı, kendinden önceki kuĢaklar gibi savaĢın içinde yer almasalar da 

savaĢı hep uzakta bir tehdit olarak gördüklerinden kaygılı güvensiz bir yapıya sahip 

olmuĢlardır. Ekonomik krizlerden ve sosyal sancılardan etkilenen bu kuĢak üyeleri 

çalıĢan veya iĢten ayrılmıĢ ailelerin çocuklarından oluĢmaktadır. Ailelerinde iĢsizlik 

kavramını gördükleri için iĢlerine sıkı sıkıya bağlanmaktadırlar
51

. Toplumsal sorunlara 

karĢı duyarlı, farklı yaĢam biçimlerine karĢı hoĢgörülüdürler. Bu kuĢak üyeleri, sosyal 

                                                 
48

 Ediz TokabaĢ, “KuĢak KuĢak Teknoloji ve Sosyal Hayat”, Galatasaray Üniversitesi, 

https://www.academia.edu/5573000/KuĢak_KuĢak_Sosyal_Medya, 2012, (14 Haziran 2019). s.1. 
49

  Stephan P. Robbins, ve Timoty A. Judge (2012), Örg tsel DavranıĢ, Ġnci Erdem (çev.), Ġstanbul: 

Nobel Yayınevi, 2012, s.148.  
50

  Bradley Jorgensen, (2003). “Baby Boomers, Generation X and Generation Y?: Policy Implications for 

Defence Forces in The Modern Era”,  Foresight, Vol. 5 (4), s.43.  
51

  TokabaĢ, s.1. 

https://www.academia.edu/5573000/Kuşak_Kuşak_Sosyal_Medya
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anlamda güvenin olmadığı, medya ve  hükümete güvenin zedelendiği, emeklilik, 

güvenlik, sağlık ve iĢ gibi olguları içine alan sistemin onlar için kullanılamayacağı 

düĢüncesiyle son derece bireyselci bir yaklaĢımla büyümüĢlerdir. Sadakat duyguları 

duruma göre değiĢir. Özgürlüklerine düĢkün ve bağımsızlığı seven yapıları vardır. 

Otoriteyi sorgularlar ve hiyerarĢik yapıları daha az tercih etmektedirler
52

. 

Y kuĢağı üyeleri; sorumluluk almaktan kaçınmayan, özgüvenleri yüksek, 

kendini ispat etmek isteyen, duygu, düĢünce ve isteklerini rahatlıkla dile getirebilen, 

yaratıcı, giriĢimcilik ruhuna sahip bireylerden oluĢmaktadır. Bu kuĢak üyelerinin 

bürokrasiden ve ciddiyetten hoĢlanmadığını, fazla otoriteyi istemediklerini ve bundan 

rahatsız olduklarını görmekteyiz. Ebeveynleri tarafından doğdukları andan itibaren özel 

bir ilgi ile büyütülmüĢlerdir. Farklılıklara karĢı duyarlı ve hoĢgörülü davranmaktadırlar. 

Sosyal sorumluluk bilincine sahip olduklarından bu kuĢakta gönüllük hizmeti oldukça 

fazladır. Bu kuĢaktaki bireyler hayata daha ılımlı ve iyimser bakarlar. Akılcı 

davrandıklarından daha iyi koĢullarda iĢ bulduklarında iĢlerini kolaylıkla 

değiĢtirebilirler. Tek bir doğruya inanmamakta ve kendilerine sunulanları sorgulamadan 

kabul etmemektedirler. Bu kuĢak üyelerinin dezavantajları yokluk ve kıtlığı 

yaĢamamalarıdır. Bu yüzden sabretmeyi ve beklemeyi bilmezler. Sürekli Ģikâyet eder, 

zor olanla mücadele etmek istemezler. YaĢamın kolay olmadığı gerçeğiyle 

yüzleĢtiklerinde panik atak, depresyon, stres gibi sorunlarla karĢılaĢabilmektedirler. Y 

kuĢağının olumsuz özelliklerinden biri de kendilerini çok beğenmeleridir. Bu kuĢak 

üyeleri mükemmel olduklarını düĢünmekte, eleĢtiri kabul etmemekte, kendini her iĢte 

yetkin görmektedirler
53

. 

Z kuĢağı üyeleri oyuncaklar yerine tablet, cep telefonu ile büyüdüğünden 

internet hayatlarının büyük bir kısmını kaplamaktadır. Ipsos KMG Medya 

AraĢtırmaları‟na göre çocukların %96'sı TV izlemekte, %77'si gördükleri TV 

reklamlarından etkilenmekte ve 8-14 yaĢ arası çocukların %22'si hayran olduğu ünlünün 

ürünlerini tercih etmektedir. Online aktivitelerde çocukların %77'sinin oyun oynadığı, 

                                                 
52

  Meryem Tekin, “ÇalıĢma YaĢamında KuĢaklar ve ĠĢe Yönelik Tutumlarının Ġncelenmesi”, (Y ksek 

Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015), s.54. 
53

  Buddy Hobart, “Understanding Generation Y”, PrincetonOne, 

https://www.academia.edu/7179056/Understanding_Generation_Y, s.4-9. 
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%66'sının ders çalıĢtığı, %47'sinin sosyal paylaĢımda bulunduğu, %29'unun ise müzik 

dinlediği araĢtırılmıĢtır. Odaklanma seviyelerinin düĢük olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu 

kuĢak çocukları hayatlarını kamusal açıklık içinde yaĢamak konusunda oldukça rahat 

davranmakta, mahremiyete çok fazla önem vermemektedir. ĠĢ hayatı ve özel hayat 

çizgisi neredeyse ortadan kalkmıĢ durumdadır. Bu kuĢak üyeleri çevreye duyarlı, 

teknolojik geliĢmeleri yakından takip eden, eĢitlik ve adalet kavramlarına önem 

vermelerine rağmen sosyal olaylara çok fazla ilgi göstermemektedirler. Yapılan 

araĢtırmalar bu kuĢağın çalıĢma yaĢamına girmesiyle birlikte birçok olgunun 

değiĢeceğini göstermektedir. Y kuĢağından daha hızlı olması beklenen bu kuĢağın çoklu 

iĢ yapabiliyor olması da beklenenler arasındadır. HiyerarĢiye karĢı soğuk duracakları, 

çalıĢtıkları yerlerdeki organizasyon yapılarını değiĢtirecekleri düĢünülmektedir
54

 

2.4. KUŞAKLARIN TÜRKİYE NÜFUSUNDAKİ ORANI  

Tablo 4; TÜĠK 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden 

yararlanılarak oluĢturulmuĢtur. Tablodan görüldüğü üzere toplam nüfusun %50,2‟sini 

erkekler oluĢtururken, %49,8‟ini kadınlar oluĢturmaktadır.  

Tablo 4: T rki e’de Genel N fusun KuĢaklara Göre Dağılımı,  2018  

KuĢaklar  
Doğum 

Tarihi 

YaĢ 

Grubu 
Erkek Kadın Toplam 

 

Oran 

% 

Z KuĢağı  
1995 ve 

sonrası 
0-24 16.493.311 15.662.414 32.155.725 39 

Y KuĢağı  1981-1994 25-38 9.711.831 9.473.863 19.185.694 24 

X KuĢağı  1965-1980 39-54 7.995.694 7.862.363 15.858.057 19 

Bebek 

Patlaması 

KuĢağı  

1947-1964 55-72 5.850.344 6.236.987 12.087.331 15 

Sessiz 

KuĢak  
1900-1946 

73 ve 

üzeri 
1.088.800 1.628.275 2.717.075 3 

Toplam    41.139.980 40.863.902 82.003.882 100 

Kaynak:  Türkiye Ġstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı (2018), verileri 

kullanılarak araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢtır. http://www.tuik.gov.tr/, E.T.:01.06.2019.  

                                                 
54

  Ipsos KMG Medya AraĢtırmaları, “Türkiye‟de çocukların medya tüketimleri ve yaĢam tarzları”, 2012.  

http://www.tuik.gov.tr/
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ġekil 1: N fus Piramidi, 2018,  http://www.tuik.gov.tr/, E.T.:01.06.2019  

Tablo 4 ve ġekil 1‟de görüldüğü üzere Türkiye‟de genel nüfusun kuĢaklara 

göre dağılımına bakıldığında nüfusun ağırlıklı olarak Y KuĢağı ve Z KuĢağından yani 

gençlerden oluĢtuğunu görmekteyiz. Bu durum ülkemiz açısından bir avantaj 

sayılabilmektedir. Genç nüfus dinamik yapısıyla ülke kalkınmasında önemli bir rol 

üstlenmektedir. Yeni fikirlere açık, enerjik, dinamik bir yapıya sahip olan gençler 

gerekli Ģartlar sağlandığında ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkileme gücüne sahip 

olacaklardır. 

X KuĢağı, Y KuĢağı ve Z KuĢağı bireylerinin sayılarına baktığımızda erkek 

nüfusunun kadın nüfusundan fazla olduğu görülürken, Bebek Patlaması KuĢağı ve 

Sessiz KuĢak bireylerinde kadın nüfusunun erken nüfusunu geçtiğini görmekteyiz. Bu 

durum bize ülkemizde kadınların erkeklerden daha uzun süre yaĢadığını göstermektedir. 
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2.5. ÇALIŞMA YAŞAMINDA KUŞAKLAR 

Tablo 5‟te 2018 yılı Türkiye iĢgücü ve istihdam istatistikleri verilmiĢtir. Genel 

anlamda tabloda da görüldüğü üzere ülkemizde erkeklerin iĢgücü ve istihdama katılma 

oranları kadınlardan oldukça fazladır. Ancak orta yaĢ ve üzeri nüfusta erkeklerin 

istihdama katılma durumundaki bu fark kadınlara nazaran üç katına çıkarken 20‟li ve 

30‟lu yaĢlardaki nüfusta nispeten azalmaktadır. Bu durum bize kadınların çalıĢma 

hayatına katılımının arttığını, kadın ve erkeğe yönelik mevcut algıların değiĢtiğini 

göstermektedir.  

Tablo 5: 2018  ılı T rki e ĠĢg c  ve Ġstihdam Ġstatistikleri  Bin  

YaĢ Grubu 
ĠĢg c  Durumu Ġstihdam Durumu 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

15-19 1.242 549 1.791 1.037 448 1.485 

20-24 2.082 1.274 3.356 1.693 898 2.591 

25-29 2.796 1.471 4.267 2.461 1.188 3.649 

30-34 2.996 1.419 4.415 2.765 1.217 3.982 

35-39 3.101 1.536 4.637 2.881 1.345 4.226 

40-44 2.684 1.304 3.988 2.509 1.174 3.683 

45-49 2.235 980 3.215 2.071 904 2.975 

50-54 1.797 714 2.511 1.657 665 2.322 

55-59 1.193 418 1.611 1.088 403 1.491 

60-64 750 282 1.032 705 276 981 

65+ 639 211 850 594 209 803 

Toplam 21.515 10.158 31.673 19.461 8.727 28.188 

Kaynak:  Türkiye Ġstatistik Kurumu, ĠĢgücü Ġstatistikleri Veritabanı (2018), YaĢ Grubuna Göre ve ĠĢgücü 

Durumuna göre Kurumsal Olmayan Nüfus verileri kullanılarak araĢtırmacı tarafından 

hazırlanmıĢtır http://www.tuik.gov.tr/, E.T.: 01.06.2019.  

http://www.tuik.gov.tr/
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Tablo 6: T rki e’de KuĢakların ĠĢg c  ve Ġstihdam Durumları  Bin  

YaĢ 

Grubu 

Doğum 

Tarihi 
KuĢaklar 

ĠĢg c  Durumu Ġstihdam Durumu 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

15-24 
1995 ve 

sonrası 
Z kuĢağı 3.324 1.823 5.147 2.730 1.346 4.076 

25-38 1981-1994 Y KuĢağı 8.893 4.426 13.319 8.107 3.750 11.857 

39-54 1965-1980 X KuĢağı 6.716 2.998 9.714 6.237 2.743 8.980 

55-72 

üzeri 

1947-1964 

1946 ve 

öncesi 

Bebek 

Patlaması 

Sessiz 

KuĢak 

2.582 911 3.493 2.387 888 3.275 

Toplam   21.515 10.158 31.673 19.461 8.727 28.188 

Kaynak:  Türkiye Ġstatistik Kurumu, ĠĢgücü Ġstatistikleri Veritabanı (2018), YaĢ Grubuna Göre ve ĠĢgücü 

Durumuna göre Kurumsal Olmayan Nüfus verileri kullanılarak araĢtırmacı tarafından 

hazırlanmıĢtır http://www.tuik.gov.tr, E.T.: 20.02.2019.  

Tablo 6, Tablo 5‟te yer alan bilgiler aracılığıyla hazırlanmıĢ ve kuĢakların 

iĢgücü ve istihdam durumları ortaya konulmuĢtur. Ancak Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun 

internet sitesinde istihdam ve iĢgücü durumları yaĢ grubu içerisinde verilirken 65 yaĢ ve 

üstü Ģeklinde belirtildiğinden Bebek Patlaması KuĢağı ve Sessiz KuĢağın istihdam ve 

iĢgücü durumları ayrı ayrı verilememiĢtir. Bu nedenle iki kuĢak bir arada ele alınmıĢtır.  

Tablo 6‟da görüldüğü üzere çalıĢma çağındaki nüfusun büyük çoğunluğunu X 

ve Y KuĢağı bireyleri oluĢtururken, Z KuĢağı da iĢ hayatında yerini almaya baĢlamıĢtır. 

Emeklilik yaĢı yükseldiğinden Z KuĢağının da dahil olmasıyla çalıĢma yaĢamında aktif 

olarak dört kuĢağın bir arada yer aldığı görülmektedir. 

Kadın ve erkek oranlarına bakıldığında kuĢakların tamamında erkek istihdam 

oranının kadın istihdamından fazla olduğu net bir Ģekilde görülmektedir. Sessiz KuĢak, 

Bebek Patlaması KuĢağı ve X KuĢağı üyelerinde, Y ve Z KuĢağına nazaran bu fark daha 

belirgindir. Kadına yönelik algıların değiĢmesi, eğitimde fırsat eĢitliği tanınması, 

değiĢen yaĢam koĢulları kadını iĢ yaĢamında daha aktif hale getirmiĢtir. Önceki 

kuĢaklara kıyasla Z KuĢağı ve sonrasında istihdam edilen kadın sayısının erkek sayısını 

yakalayacağı, aradaki farkın zamanla kapanacağı beklenmektedir. 
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3. Ġġ TERCĠHĠ VE MESLEK TERCĠHĠ  

KAVRAMLARI 

3.1. Ġġ TERCĠHĠ VE MESLEK TERCĠHĠ KAVRAMLARININ 

AÇIKLANMASI 

ĠĢ ve meslek kavramları zaman zaman birbirine karıĢtırılsa da birbirinden 

farklıdır. Bacanlı ve Yıldız‟ın yaptığı tanıma göre meslek; bir kimsenin hayatını 

kazanmak için yaptığı, kuralları toplum tarafından belirlenen, belli bir eğitimle 

kazanılan sistemli etkinlikler bütünüdür. Meslek, belirli bir alanda etkinlikte 

bulunabilme gücü iken; iĢ, belli bir iĢyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. Bir 

kiĢinin mesleği olabilir, ama iĢi olmayabilir.
55

  

ĠĢ tercihi, bireyin hayatının üretken yıllarını geçirdiği, hayatının sonuna kadar 

sürdürdüğü, ekonomik, sosyal, mesleki, duygusal ve fiziksel açıdan kendini tatmin ettiği 

bir süreci kapsamaktadır. En iyi iĢ tercihi, kiĢinin istek ve ihtiyaçlarıyla ilgi ve 

yeteneklerinin en uygun noktada buluĢtuğu kararı ifade etmektedir. Bu karar hem örgüt 

açısından, hemde birey açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır. ĠĢ tercihinde bireyin 

kendini tanıması, meslek, sektör, piyasa ve pozisyon bilgisine sahip olması 

gerekmektedir. ĠĢ tercihi; kiĢinin amaçlarına, aldığı eğitime ve duruma bağlı olarak 

geliĢen dinamik bir süreci kapsamaktadır. Bireyler iĢ tercihinde daha fazla deneyim 

kazanacakları, sorumluluk alabilecekleri, yeteneklerini geliĢtirecekleri, toplumda itibar 

görecekleri meslekleri tercih etmektedirler
56

. 

Bireyin çalıĢacağı, bunun karĢılığında hayatını devam ettirebileceği ve gelir 

elde edebileceği iĢini seçmek, meslek tercihinden sonra gelmektedir. Meslek tercihi 

yapmak, ileride bireyin sahip olmak istediği mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri 

                                                 
55  Feride Bacanlı ve Yıldız Kuzgun, “ Lise Öğrencileri Ġ in Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama 

Kılavuzu”, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2005. 
56

  Oya Korkmaz ve Nüket Kırcı Çevik, “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin ĠĢ Seçim Kriterlerinin 

Belirlenmesine Yönelik Bir AraĢtırma”, Business and Economics Research Journal,Vol.5(3), 

(2014),  s.168. 
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kazanabileceği eğitimi almasını gerektirmektedir. ĠĢ tercihi bireyin ise toplumda var 

olan iĢler arasından kendisine en uygun olanına karar vermesi demektir
57

.  

ĠĢ tercihi; iĢ arayanların çeĢitli aĢamalardan geçerek karar verdikleri dinamik 

bir karar sürecidir. Birey için önemli olan faktörler, iĢ arama ve iĢ seçim sürecinin farklı 

aĢamalarında, mevcut fırsatların ve kendi tercihlerinin daha fazla farkına vardığında 

değiĢebilir. Örneğin, iĢ seçimi sürecinin baĢlangıcında, bir birey tercihlerini çok az 

bağlamda tahmin eder. Ancak gerçek bir iĢ seçimi kararıyla karĢı karĢıya olan bir birey, 

farklı düzeylerde iĢ niteliklerinin göreceli önemini değerlendirebilir 
58

.  

Meslek tercihi; bireyin birçok meslek arasından, kiĢisel özelliklerine, 

yeteneklerine, kiĢilik yapısına, en uygun olduğunu düĢündüğü ve tatmin olacağına 

inandığı mesleğe yönelmesi Ģeklinde tanımlanmaktadır
59

. Bir baĢka tanımda meslek 

tercihi, “Bir kimsenin kendisine açık olan meslekleri çeĢitli yönleri ile değerlendirip, 

kendi ihtiyaçları ve beklentileri açısından istenilen yönleri çok, istenilmeyen yönleri az 

olan birine yönelmeye karar vermesidir” Ģeklinde tanımlanmaktadır
60

. 

3.2. İŞ TERCİHİ VE MESLEK TERCİHİNİN ÖNEMİ 

Meslek tercihi kiĢilerin tüm yaĢamlarına yön veren en önemli kararlardan 

biridir. Bu nedenle meslek tercihlerini yaparken bireylerin gerçekçi davranmaları ve 

doğru seçim yapmaları oldukça önemlidir
61

.  

Ġnsan hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olan meslek tercihi bireyin 

yaĢam Ģeklini de seçmesi demektir. Birey meslek tercihini yaparken doğru ve isabetli 

                                                 
57

  Serpil Aytaç ve Nuran Bayram (2001), “Üniversite Gençliğinin iĢ Ve EĢ Seçimindeki Etkin 

Kriterlerinin Analitik HiyerarĢi Süreci (AHP) ile Analizi”, Uludağ Üniversitesi Sos al Bilimler 

Dergisi, Vol. 3(1,2), (2001), s.3. 
58

  Alison E. Barber ve diğ., “Job Search Activities: An Examination of Changes Over Time”, Personnel 

Psychology, Vol. 47(4), (1994), s.739-766.  
59

  Nalan Gülten Akın, “ĠĢletme Bölümü Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Bulanık 

Dematel Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, Uluslararası Yönetim Ġktisat ve ĠĢletme Dergisi, Cilt.13, 

Sayı.4, (2017), s.874. 
60

  BarıĢ Erdem ve Mehmet Fatih Kayran, “Balıkesir Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir AraĢtırma”, 

Cumhuri et Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt. 14, Sayı.1,  (2013), s.82.  
61

  Türkan Sarıkaya ve Leyla Khorsid, “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin 

Ġncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi”,  T rk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt.7, 

Sayı.2, (2009), s.395. 
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karar vermelidir. ÇalıĢmanın hayatımızdaki yeri göz önünde bulundurulduğunda 

çalıĢma hayatımızın kalitesinin kiĢisel mutluluğumuzla doğrudan iliĢkisinin olduğu 

görülmektedir. Bu durumda hem çalıĢma hayatımızda hem de özel hayatımızda mutlu 

olmanın, iyi bir kariyer elde etmenin ilk adımı da kiĢiliğimize uygun meslek tercihinden 

geçmektedir. Genel olarak baktığımızda kendine uygun meslek tercih etmiĢ olan 

bireylerin iĢlerini severek yaptığını, mesleklerinde baĢarılı bir Ģekilde ilerlediğini, 

böylece hem mutlu hem de verimli olarak yaĢamlarına devam ettiklerini görmekteyiz. 

Buna karĢılık seçtikleri meslek, yetenek ve ilgilerine uymayan bireylerin ise çalıĢmaya 

karĢı isteksiz oldukları, iĢe devamsızlık oranlarının fazla olduğu, yeterli verim 

gösteremedikleri ve çoğu zaman mesleklerini değiĢtirme çabası içinde olduklarını 

görülmektedir
62

. 

Bireylerin mesleğinde baĢarılı olabilmeleri için, kendi kiĢilik özelliklerini, 

değer ve beklentilerini, yeteneklerini, mesleğin gerektirdiği nitelikleri, iĢ imkanlarını, 

çalıĢma koĢullarını, getireceği kazancı göz önünde bulundurarak karar vermesi 

gerekmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde meslek tercihi gençlere öğrenim hayatı içerisinde, 

özellikle de orta öğrenim döneminde bireysel kariyer planlaması uygulanarak 

gerçekleĢirken, ne yazıkki ülkemizde gençlere yönelik bireysel kariyer planlaması 

çalıĢması yapılmamaktadır
63

.  

Öğrencilerin iĢ seçim kriterlerinin belirlemelerinde onların yetenekleri, kiĢisel 

özellikleri, iĢ yaĢamından beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır. Üniversiteli ve 

mezun iĢgücünün iĢ seçim kriterleri hem birey, hem de örgüt açısından büyük önem 

taĢımaktadır. Yapılan iĢten memnuniyetsizlik duyulduğunda hem birey hem de örgüt 

açısından verimsizliğe sebep olmakta, buna bağlı olarak sağlık problemlerine ve iĢ 

performansında düĢüĢe yol açmaktadır. AnlaĢılacağı üzere yanlıĢ iĢ tercihinin, sadece 

örgütleri değil, ekonomiyi hatta sosyal hayatı olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. 

ĠĢ tercihinde yapılan hatalar örgütün eğitim kaynaklarını, zamanını, eğitim kaynaklarını, 

fiziki enerjisini tüketmekte, hızını kesmekte, belirlenen hedefe ulaĢmasını 

                                                 
62

  MBA DanıĢmanlık, Meslek Seçimi Nedir, Neden Önemlidir?, 2006, 

http://www.mbadanismanlik.com/meslek.php, (14 Haziran 2019), s.1. 
63

  Fidan Korkut Owen ve diğ., “Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenleri”, Mersin 

Üniversitesi Eğitim Fak ltesi Dergisi, Cilt.8, Sayı.3, (2012), s.135. 

http://www.mbadanismanlik.com/meslek.php
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geciktirmektedir. Aynı zamanda iĢ tercihinde yapılan hata, istihdamı olumsuz yönde 

etkilemekte ve Ģirket karlılığını azaltmaktadır
64

. 

3.3. Ġġ TERCĠHĠ VE MESLEK TERCĠHĠNĠ OLUġTURAN UNSURLAR 

Meslek tercihi bireysel ve toplumsal anlamda oldukça önemlidir. Günümüzde 

meslek sayılarının günden güne artması ve iĢlerin uzmanlık gerektirmesi sebebiyle 

bireylerin kendilerine uygun meslek seçmeleri gerektiğinden, meslek tercihini etkileyen 

etmenler üzerinde odaklanılması önem kazanmaktadır. Konu ile ilgili çalıĢmalar 

incelendiğinde meslek tercihini etkileyen faktörler üzerinde bir fikir birliğinin olmadığı 

anlaĢılmıĢtır. Meslek tercihinde ekonomik, politik, yasal ve sisteme iliĢkin özellikler ve 

Ģans faktörlerinin etkili olduğu görülmektedir
65

. 

Super ve Knasel, meslek seçiminde etkili olan unsurları; biyolojik etmenler 

(yaĢ, cinsiyet, fiziksel özellikler), sosyolojik etmenler (duygular, baskılar, sosyal sınıf), 

psikolojik etmenler (tutum, değer ve yetenekler), ekonomik etmenler (ailenin ve ülkenin 

ekonomik durumu), politik etmenler (mesleğe baĢlama olanakları, eğitim fırsatları) ve 

Ģans etmenleri (doğal afetler, beklenmedik olaylar) olmak üzere altı gruba ayırmıĢtır
66

.  

Meslek tercihi bireylerin hayatlarındaki en önemli kararlardan biri olup, çok 

sayıda faktörün etki ettiği son derece karmaĢık bir süreçtir. Bireyin kiĢiliği, yetenekleri, 

aile çevresi aldığı eğitim, gibi faktörler meslek tercihinde önemli rol oynamaktadır
67

. 

Young ve Friesen‟ e göre meslek tercihini etkileyen en önemli unsurlardan 

birisi ebeveynlerinin tutumlarıdır. Ebeveynlerin istemli ya da istemsiz olarak yaptıkları 

davranıĢların, çocuklarının meslek tercihlerine iliĢkin ilgi ve amaçlarını etkiledikleri 

görülmektedir
68

. 
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  Korkmaz ve Çevik, s.168. 
65

  Korkut Owen ve diğ., s.136. 
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  Donald E. Super ve Edvard G. Knasel, “Career Development in Adulthood: Some Theoretical 

Problems And a Possible Solution”, British Journal of Guidance & Counselling, Vol. 9(2), (1981), 

s.194-201. 
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  Nalan Gülten Akın, s.874. 
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  Richard A. Young ve John D. Friesen, “The Intentions Of Parents In Influencing The Career 

Development Of Their Children”,  The Career Development Quarterly, Vol. 40(3), (1992), s.199. 
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Meslek seçimi birden fazla faktörden etkilenen ve bu faktörlerin karĢılıklı 

olarak birbirini etkilediği bir sürecin sonucunda gerçekleĢen bir tercihtir. Bireylerin 

kariyer seçim kararları, ailesinin, arkadaĢlarının, öğretmenlerinin beklentilerine göre 

Ģekillenmektedir. Günümüzde bireyler toplumsal olarak yüksek kabul gören ve 

saygınlık uyandıran meslekleri tercih etmektedirler 
69

.  

ĠĢ tercihi bireyin hayatında almıĢ olduğu önemli kararlardan biridir. Son derece 

zorlu bir süreçtir. Bu süreci etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden 

birkaçı; tecrübe, ailenin sosyo-ekonomik durumu, akademik baĢarı, çevre, ve bireyin 

bireysel ihtiyaçlarıdır. Bu faktörlerin yanı sıra iĢ tercihini etkileyen dıĢ faktörler; aile, 

arkadaĢlar, öğretmenler, telekomünikasyon cihazları, yazılı ve görsel basın olarak 

belirtilmiĢtir. Akademik baĢarı (eğitim); bireyin kendisini tanımasına, ilgi ve 

yeteneğinin ortaya çıkmasına ve doğru iĢ tercihi yapmasına yardımcı olmaktadır. ĠĢ 

tercihi ailenin sosyo-ekonomik durumundan etkilenmektedir. Yüksek gelirli aileden 

gelen öğrencilerin daha iyi okullarda okudukları, daha iyi eğitim aldıkları ve 

yeteneklerinin ve farkındalıklarının bilincinde olmaları sebebiyle iĢ tercihlerini daha 

doğru yaptıkları görülmektedir
70

. 

ĠĢgücü piyasasında bireylerin iĢle ilgili farklı değerleri ve beklentileri 

bulunmaktadır. Bireylerin iĢ seçimlerini etkileyen birtakım faktörler vardır. Bu faktörler 

arasında; daha yüksek maaĢ beklentisi, kurumsal karar alma sürecinde yer almak, 

saygılı ve adil davranılma beklentisi, aile ve kiĢisel yaĢamı olumsuz etkilemeyen iĢ saati 

gibi unsurlar yer almaktadır
71

. 

Son yıllarda iĢ tercihinde bireyin kiĢilik, bireysel ve kültürel özelliklerinin yanı 

sıra etkili olan bir diğer faktörün cinsiyet olduğu belirlenmektedir. Kadın ve erkeklerin 

kiĢilik yapılarına ve yeteneklerine göre iĢ tercihlerinde bulundukları görülmektedir. 

Bireyin iĢ tercih analizi yapıldığında sekiz iĢ özelliğinin iĢ tercihinde etkili olduğu tespit 
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edilmektedir. Bu özellikler; ücret, iĢ yükü, iĢin türü, terfi Ģansı, iĢ saati düzenlemeleri, 

iĢe ulaĢım süresi, sosyal haklar ve iĢ güvenliği gibi faktörlerden oluĢmaktadır. Ayrıca 

bireyin iĢ tercihini yaparken firmanın insan kaynağına bakıĢ açısının da etkili olduğu 

belirtilmiĢtir 
72

.  

3.4. ÇALIġANLARIN Ġġ YAġAMINDAN BEKLENTĠLERĠ VE 

ALGILAMALARI 

3.4.1. ÇalıĢanların ĠĢ Tercihlerine ĠliĢkin Beklentileri ve Algılamaları 

Yapılan araĢtırmalar öğrencilerin çoğunun istediği iĢ veya mesleği sağlayacağı 

beklentisi ile üniversiteye girdiklerini göstermektedir. Ancak birçoğu istedikleri iĢte 

çalıĢmanın yakın akraba, dost ile mümkün olabileceğine inanmaktadırlar. Dolayısıyla 

üniversite eğitimini tamamlayan genç iĢ tercihini nasıl yapacağı konusunda kararsız 

kalmaktadır. Sosyal ve ekonomik bağımsızlığını kazanma durumunda olan gençlerin iĢ 

tercihlerini yaparken bazı kriterler belirlemeleri gerekirken, gençlerde hayatımı devam 

ettirecek kadar gelir getiren ne iĢ olursa yaparım düĢüncesi hâkimdir. Bu koĢullara 

bakıldığında gençlerin iĢ tercihlerini yaparken; iĢin yüksek gelir getirmesi, sosyal statü 

sağlaması, sosyal güvencesi, iĢin sevilir olması, iĢ ortamı, iĢyerinin fiziki Ģartları, 

iĢyerinin sunduğu manevi imkanlar gibi unsurları dikkate aldığı görülmektedir 
73

. 

3.4.2. ÇalıĢanların Meslek Tercihlerine ĠliĢkin Beklentileri ve Algılamaları 

Birey meslek tercihini yaparken en iyi yapabileceğini düĢündüğü, kendisini 

maksimum doyuma ulaĢtıracağına inandığı bir alana yönelmektedir. Meslekte baĢarılı 

olabilmek için bireyin fiziksel özelliklerinin yanı sıra mesleğe ilgi duyması, mesleğe 

yatkınlığının olması ve o konuda yeteneğinin de olması gerekmektedir. Ancak 

günümüzde meslek tercihlerini genellikle üniversiteye giriĢ sınavıyla bağlantılı oluĢu ve 

kimi zaman rastlantısal olarak gerçekleĢtiği göz önüne alınırsa, bireyin bütün hayatını 
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etkileyecek olan bu kararla seçtiği bölümü veya mesleği tanımadan ve istemeden 

okuyan kiĢilerin sayıları da ne yazikki fazlasıyla artmaktadır
74

. 

Meslek seçimi konusunda olması gereken bireyin ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda meslek tercih etmesiyken mevcut ülke politikası bunu engellemektedir. 

Günümüzde gençlerin gelecekle ilgili kaygıları, onların ileriye güvenle bakmasını 

engellemektedir. Bu durumun meslek tercihini olumsuz etkilediği görülmektedir. 

Öğrencilerin okudukları bölümden memnun olmadıkları, bu memnuniyetsizliğin 

mezuniyet sonrasında da devam ettiği gözlemlenmektedir
75

. 

Altun yaptığı çalıĢmada, hemĢirelik mesleğini seçen öğrencilerin bu meslekte; 

iĢ bulma imkanlarının fazla olması, aile ve yakınlarının isteği, mesleğe duyulan ilgi, 

mesleğin toplumsal saygınlığının dürüstlük ve sorumluluk getiren konumda olması, 

mezun olduğunda maddi açıdan getirisinin iyi olması, puanının diğer bölümlere nazaran 

daha düĢük olması, kiĢinin meslekte özgür olması, eğitimin kolay olması, çalıĢma 

koĢullarının rahatlığı, nedenleriyle tercih ettiklerini belirtmiĢtir
76

  

Bazı meslekler belli dönemlerde gençler arasında daha popüler hale 

gelmektedir. Uzun dönemde iĢsizlik ve mesleki doyumsuzluğun en temel nedenlerinden 

biri böyle bir popülarite rüzgarına kapılmaktır. Örnek verilecek olursa inĢaat mühendisi 

olmayı hedefleyen bir öğrenci inĢaat mühendisliğini kazanamayınca, matematik ya da 

fizik bölümünü tercih etmektedir. Daha sonra, mühendis olmaya puanım yetmeyince 

matematik okudum, iĢ bulamayınca matematik öğretmeni oldum gibi hayal kırıklığıyla 

dolu cümleler kurmaktadır. Meslek tercihinde bireyi yanıltan bir diğer unsur geleceğin 

mesleği yanılgısıdır. Özellikle mühendisliğin bazı alanları öğrencilere geleceğin mesleği 

olarak tanıtılıyor. Ancak bu meslekler sanayide geliĢmiĢ olan ve teknoloji üretiminin 

yapıldığı ülkelerde ve sektörlerde geçerli olmaktadır. Teknolojiyi kullanan ama 

üretmeyen ülkelerde geleceğin mesleği olarak görülen alanlardan mezun olan kiĢiler, 

                                                 
74

 Leyla Khorsid ve Ferda Ulufer, “HemĢirelik Mesleğini Seçen Öğrenciler HemĢireliği Ne Kadar 

Biliyorlar?”,  Ege Üniversitesi HemĢirelik Y ksek Okulu Dergisi, Cilt.9, Sayı.3, (1993), s.21. 
75

  Sarıkaya ve Khorsid, s.395 
76

  Ġnsaf Altun, “Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin KiĢisel Değerleri ve Meslek Seçimlerine 

Etki Eden Faktörler”,  I. Uluslararası   VIII. Ulusal HemĢirelik Kongresi Kitabi, 2000, s.75- 77.  



 

 
 

35 

ürünlerin bakım ve onarımında görev almakta yani teknisyen olarak istihdam 

edilmektedir
77

. 

3.5. X VE Y KUġAĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠCĠLERĠNĠN Z 

KUġAĞINDAN BEKLENTĠLERĠ VE ALGILAMALARI 

Günümüzde X kuĢağına mensup deneyimli yöneticiler ve Y kuĢağının genç 

profesyonellerinden sonra Z kuĢağının da iĢ hayatına atıldığı görülmektedir. Dijital 

süreçlere hakim olan bu kuĢak önceki kuĢaklardan farklı beklentilere ve öğrenme 

biçimlerine sahip olduğundan Ģirketleri dönüĢtürmeye hazırlanıyor. Ġnsan Kaynakları 

uzmanları X, Y ve Z kuĢaklarının avantajlarını öne çıkararak ve bu avantajları 

birbirlerine aktarmalarını sağlayacak Ģekilde bir araya getirdiklerinde Ġnsan Kaynakları 

departmanlarının kazançlı çıkacağını vurgulamaktadır. X ve Y kuĢağı yöneticiler, Z 

kuĢağının beklentilerinin fırsat eĢitliği, Ģeffaflık, kendini özgürce ifade edebildikleri ve 

hiyerarĢiden uzak bir iĢ yeri olarak tanımlamaktadır. Uzmanlar Z kuĢağının sonuca 

odaklanma, detaylarda boğulmama, kompakt düĢünme yeteneklerinin iĢ hayatında 

yararlı olacağını vurgulamakta, takdir kavramını iletiĢimde daha sık kullanmak 

gerektiğini aktarmaktadır. Z kuĢağı hızlı öğrenen ve geliĢim gösteren kiĢilerden 

oluĢmakta, teknolojinin içerisine doğdukları için tüm geliĢmelerle yakından 

ilgilenmektedir. Bilginin ve zamanın hızına kolaylıkla adapte olabilen bu bireyler, 

çalıĢırken eğlenmek ve sürekli öğrenmek istemektedirler. Bu yüzden Z kuĢağını 

istihdam eden Ġnsan Kaynakları departmanlarının yeniliklere açık olması, iĢ süreçlerini 

yaratıcı ve eğlenceli hale getirmesi gerekmektedir
78

. 

Z kuĢağı teknolojiyle iç içe büyüdüğünden yeni geliĢmelere ve hıza kolaylıkla 

adapte olabilmektedir. Burada önemli olan onların ne istediklerini anlamak ve verimli 

çalıĢmalarını sağlayabilecek bir yönetim tarzı uygulayabilmektir
79

. 
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KRM Yönetim DanıĢmanı Kerim Paker; Z kuĢağının tüketim kültüründe 

yaĢadığını, önceki kuĢaklara ayrıcalık olarak sunulan unsurların yeni nesil için ihtiyaç 

olarak görüldüğünü belirtmiĢtir. ġirket politikalarını ve iĢ yapıĢ Ģeklini geleneksel 

yönetim tarzından çıkarıp, Z kuĢağının yaratıcı fikirleriyle harmanlandığında kuĢak 

çatıĢmalarının önüne geçilebileceğini düĢünmektedir 
80

 

KOÇ Holding Ġnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, Uludağ 

Ekonomi Zirvesi‟nde yaptığı konuĢmasında değiĢimin her zamankinden daha hızlı 

olduğu bir dönemden geçtiklerini belirtmiĢtir. TartıĢılması gereken konunun X, Y veya 

Z kuĢaklarının farklı olması değil; organizasyonların bakıĢ açısı olduğunu söylemiĢtir. Z 

KuĢağı‟nın sık iĢ değiĢtirmesini farklı konularda daha fazla insanla çalıĢarak farklı 

tecrübe edinmek istemelerine bağlamıĢtır. Kendi ihtiyaçlarına kendi yanıtlarını 

verdiklerini, Koç Topluluğu olarak bu beklentileri tam da olması gerektiği gibi 

gördüklerini ve desteklediklerini belirtmiĢtir. Ġnsan Kaynakları departmanı olarak üç yıl 

önce „EĢitlik, GeliĢim ve Yetenek‟ ekseninde dönüĢüm gerçekleĢtirmelerinin 

nedenlerinden biri de yeni neslin değiĢen beklentileri olduğunu vurgulamıĢtır. DönüĢüm 

süreci kapsamında, unvanların sadeleĢtirilmesi, esnek yan haklar, geniĢletilmiĢ rotasyon 

imkânları, çevik organizasyon yapıları gibi birçok uygulama ile Z kuĢağının beklenti ve 

ihtiyaçlarını karĢıladıklarını belirtmiĢtir 
81

. 

3.6. Z KUġAĞININ Ġġ YAġAMINDAN BEKLENTĠLERĠ VE 

ALGILARI, Ġġ VE MESLEK TERCĠHLERĠNE ĠLĠġKĠN 

ALGILAMALARI 

Her bir kuĢağın değerleri, karakteristik özellikleri ve iĢ yaĢamından beklentileri 

farklı olmaktadır. Dünyanın hızla değiĢip, teknolojinin her saniye geliĢtiği bu zamanda 

son kuĢak olarak kabul edilen Z kuĢağının kendine özgü beklentileri ve değerleri 

bulunmaktadır
82

. 
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Z kuĢağının iĢ yaĢamından beklentileri; iĢ ortamından beklentiler, yöneticiden 

beklentiler, çalıĢma zamanı açısından beklentiler, yönetimden beklentiler ve kariyer 

olanakları olmak üzere beĢ baĢlıkta incelenecektir. 

3.6.1. ĠĢ Ortamından Beklentiler 

Z kuĢağının doğduğu ve yetiĢtiği yıllara bakıldığında, teknolojinin hayatlarının 

vazgeçilmez bir parçası olduğu ve teknolojinin eskiye oranla hızla geliĢtiği 

görülmektedir. Bu Ģartlar altında büyüyen bir kuĢağın teknolojiyi çalıĢma hayatında 

kullanmak istemesi son derece doğal bir durumdur. Bu kuĢağın iĢ yeri olarak geleneksel 

bir ofisi seçmesi halinde, ofisin teknolojik ve modern olarak tasarlanması, ofiste 

donanımlı bilgisayarların ve uygun araç gereçlerin bulunması gerekmektedir
83

.  

Z kuĢağı iĢ ortamındaki iliĢkilerini hiyerarĢiden ziyade internet ağlarıyla 

kurmayı tercih etmektedir
84

. Akar, bu kuĢağın takım oyuncusu olarak yeterince 

performans gösteremeyeceğini, bireysel olarak daha baĢarılı olacağını belirtmektedir.
85
 

Bir baĢka çalıĢmada bu kuĢağın yalnız çalıĢmayı tercih ettiği, danıĢman yerine 

kendilerinin iĢi öğrenip çözmeyi istedikleri belirtilmiĢtir
86

. Bu kuĢak üyeleri iĢyerinde 

esneklik beklemektedir
87

. Bu açıdan bakıldığında evden çalıĢma Ģeklinde adlandırılan 

“home office” çalıĢma tarzının bu kuĢak için uygun olacağı düĢünülmektedir. Birey bu 

Ģekilde, birden fazla iĢi aynı anda yapabilme özelliğiyle hem kendi iĢlerini yapacak, 

hem de profesyonel anlamdaki görevlerini yerine getirebilecektir
88

. 
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3.6.2. Yöneticiden Beklentiler 

Z kuĢağının özellikleri göz önünde bulundurulduğunda; temel yönetsel 

özellikleri organize etme, planlama, iĢe alma, kontrol etme olan, sıradan bir yöneticiden 

ziyade; yönetebilme otoritesi bulunan, çalıĢanlarını çeĢitli yollarla motive edebilen, 

karizmasıyla etkileyebilen, sosyal yetenekleri bulunan ve empati kurabilen kiĢi olan 

lider daha uygun olacaktır
89
. Akar‟ a göre baĢa gelen liderin, Z kuĢağının takım 

oyuncusu olmaktan ziyade bireysel olarak daha baĢarılı olacağını dikkate alarak, onlara 

gerekli yetki ve sorumlulukları vererek yetkilendirmesi, özgürlük alanlarının 

kısıtlanmadığı bir iĢ ortamı sağlaması gerekmektedir
90
. Bu kuĢak üyelerinin iĢi bir 

koçtan öğrenmek yerine kendi baĢına deneyimleyerek yapma isteği lider tarafından göz 

ardı edilmemesi gereken bir konudur
91

. 

Z kuĢağının iĢ hayatındaki yöneticilerden bir diğer beklentisi de yetenek 

yönetimidir. Yetenek yönetimi Iinsan kaynakları gündeminde yer alan önemli bir 

kavram olup, çalıĢanları tanıma, yönetme ve geliĢtirme yoluyla Ģirketin geleceğini inĢa 

etme süreci Ģeklinde tanımlanmaktadır. Yetenek yönetiminde baĢarılı olmak için 

yeteneği tanımlamak en önemli adımdır
92

. Yetenek yönetimi içerisinde prim, ödül ve 

terfiler ĢeffaflaĢırken Ģirket içinde iletiĢim dikeyden ziyade yatay hale gelir. Böylece alt 

kademelerin dinamizmi artarken, Z kuĢağının bağımsız duruĢu iĢ kararlarının etkinliği 

artırabilir. Z kuĢağının otoriteye bakıĢının ve iletiĢim tarzının doğru anlaĢılması süreci 

kolaylaĢtırır. ġirket kültürü hiyerarĢisinden sıyrılıp açık iĢbirliğine geçebilen Ģirketler Z 

kuĢağı için çekici hale gelebilir
93

.  

Z kuĢağı, hoĢgörüyle yaklaĢıldığı takdirde, bulunduğu ortamlara artı değer 

katabilen, aynı zamanda iĢ hayatının ve toplumun dinamiklerini olumlu yönde 

değiĢtirebilen bireylerden oluĢur. Yöneticilerin bu kuĢağın iĢletmedeki diğer kiĢilerle 
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uyumlu çalıĢması için stratejiler geliĢtirmesi gerekmektedir. Yöneticiler, iĢletme 

politikalarını Z kuĢağının yenilikçi bakıĢ açısına ve analitik zekâlarına paralel olarak 

geliĢtirmelidir. Bu geliĢme hem iĢletmenin hem de Z kuĢağı üyelerinin çalıĢma 

yaĢamında yükselebilmesi için oldukça önemlidir
94

. 

3.6.3. ÇalıĢma Zamanı A ısından Beklentiler 

Looper‟e göre; Bebek Patlaması kuĢağındaki bireylere göre bir iĢletmede uzun 

yıllar çalıĢmak sadakat anlamına gelirken, bu kuĢak için haftada kırk saat standart 

çalıĢma mesaisi o kadar enteresan gelmemektedir. Bu kuĢak üyeleri kendilerini daha 

çok profesyonel serbest çalıĢanlar Ģeklinde görmektedirler
95

.  

Z kuĢağı üyeleri esnek çalıĢma saatlerini tercih etmekte ve çalıĢtıkları ortamın 

rahat olmasını istemektedir. Bu nedenle de Z kuĢağı bireylerinin çoğunluğu maaĢlı bir 

iĢte çalıĢmak yerine giriĢimci olmak istemektedirler
96

. 

ÇalıĢma süresinin daha uzun veya belirli saatlerde olması, iĢin doğru, etkin 

veya verimli bir Ģekilde yapılması anlamına gelmez. Yapılan araĢtırmalar Z kuĢağının 

esnek çalıĢma saatlerini sevdiğini göstermektedir. Esnek çalıĢma yöntemi; çalıĢan 

motivasyonunu ve moralini arttırmakta, devamsızlık oranını düĢürmekte, iĢletmede 

verimlilik artıĢı sağlamakta buna paralel ücretlerde artıĢa sebep olduğundan, hem 

iĢveren hemde Z kuĢağı çalıĢanlar için tercih edilmektedir 
97

. 

Günümüzün ticari zorluklarını aĢabilmek adına birçok Ģirket çalıĢanların 

ihtiyaçlarını daha iyi karĢılamak için alternatif iĢ düzenlemeleri benimsemektedir. Bu 

düzenlemelerden biri olan esnek çalıĢma; çalıĢanların belirli zaman dilimi içerisinde 

kendi çalıĢma saatlerini seçmelerini sağlayan bir zamanlama sistemidir. Esnek çalıĢma, 
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2014-6, (Son eriĢim tarihi;  20 Mayıs 2019). 
97

 David A. Mitchell, “Generation Z: Striking the Balance: Healthy Doctors for a Healthy Community”,  

Australian Family Physician, (2008), Vol.37( 8), s.667.  



 

 
 

40 

çalıĢanlara günlük programlarını diğer aile üyeleriyle birlikte ayarlama, sabah ve 

öğleden sonra iĢe gidiĢ geliĢlerdeki zaman kaybını önleme fırsatı sağlamaktır
98

.  

3.6.4. Yönetimden Beklentiler 

Organizasyonlarda temel olarak iki tür yönetim Ģekli vardır. Mekanik 

örgütlenme veya bürokrasi, temelde altı yapı unsurundan oluĢmaktadır. Bu altı unsur; 

katı hiyerarĢik iliĢkiler, sabit görevler, oldukça fazla kural, resmi iletiĢim kanalları, 

merkezi karar otoritesi ve daha karmaĢık yapılardır. Bu yönetim Ģekli Y kuĢağı veya 

daha önceki kuĢaklar için uygun olabilir. Fakat Z kuĢağı için, Z kuĢağının sahip olmak 

istediği kadar gevĢek ve esnek, oldukça uyumlu bir form olan organik yönetim Ģekli 

daha uygun olacaktır. ĠĢbirliği, uyarlanabilir görevler, birkaç kural, gayrı resmi iletiĢim, 

merkezi olmayan karar otoritesi ve daha düz yapılar olan baĢka altı unsura sahiptir. 

Standart iĢlere ve yönetmeliklere sahip olmaktan ziyade, organik organizasyonun esnek 

yapısı gerektiğinde hızlı değiĢmesini sağlar; ayrıca iĢ bölümü vardır. Maliyet 

minimizasyonu olan mekanik yapı stratejisi yerine; inovasyonun, Z kuĢağı ile de iliĢkili 

olan teknoloji kelimesine götüren bir strateji olarak seçilmesi, organik yapıların 

anahtarıdır
99

.  

Z kuĢağının eski kuĢaklara nazaran hiyerarĢiye daha mesafeli durması 

demokratik yönetim biçimlerinin değiĢmesini beraberinde getirmektedir. Z‟lerin iĢ 

dünyasında artması ile iĢ ortamlarında daha çok ekranın olması, kâğıdın, prosedürlerin 

iyice azalıp, esnek çalıĢma ve modellerinin yoğunlaĢması, pek çok yeni görevin ortaya 

çıkması beklenmektedir
100

.  
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3.6.5. Z KuĢağının Kari er Anla ıĢı 

2020 yılına kadar iĢgücünün yaklaĢık yüzde yirmisini Z kuĢağının oluĢturacağı 

öngörülmektedir. Tulgan‟ın üniversite öğrencileriyle yaptığı ankete göre Z kuĢağı iĢ 

hayatına yeni atılmasına rağmen net bir kariyer hedefi bulunmaktadır. Üniversite 

bittikten beĢ yıl sonra kendilerini nerede gördükleri sorulduğunda %32‟si kurumsal bir 

firmada yönetim kadrosunda olmayı planlamaktadır. %24‟ü yönetim kadrosunda olmasa 

dahi kurumsal bir firmada kariyer basamaklarını tırmanacağını düĢünmektedir. %20‟si 

kendi iĢini kurmayı planlarken, yalnızca %9‟u yüksek eğitimine devam etmek 

istemektedir. Öğrencilerin %6‟sı ise kar amacı gütmeyen bir Ģirkette çalıĢmaktan 

yanadır
101

. 

Z kuĢağının çalıĢma yaĢamına adım atmasıyla birlikte kararların sistemler 

tarafından verileceği, yapay zekânın bu kararlarda etkili olacağı, dolayısıyla bu kuĢak 

üyelerinin daha az sorunla karĢılaĢacağı düĢünülmektedir (Latif ve Serbest, 2014, 

s.151). Z kuĢağının en belirgin özelliği yeni geliĢmelere ve hıza kolay adapte 

olabilmesidir. Yeniliklere açık olan bir kuĢak olması sebebiyle Z kuĢağının çalıĢma 

ortamı ve çalıĢma Ģartlarının önceki kuĢaklara göre farklı olması beklenmektedir. Bu 

kuĢağın üyelerinin teknolojinin ağırlıklı olduğu, yenilikçilik, inovasyon, yaratıcılık, 

esneklik gibi kavramları ön planda tutan iĢletmelerde çalıĢmak isteyeceği 

düĢünülmektedir
102

. 

Z kuĢağının iĢ yaĢamından beklentilerine baktığımızda; iĢ yerinde ve çalıĢma 

zamanında esneklik istedikleri, ı Ģ-yaĢam dengesine önem verdikleri, hiyerarĢik yapının 

aksine organik örgütlenmeyi tercih ettikleri, hem yatay hem dikey yönlü kariyer 

ilerlemesi olanağı bekledikleri, verilen iĢlerde monotonluktan uzak, yaratıcılık ve 

teknolojinin entegre edildiği görevleri üstlenmek istedikleri, baĢarının çalıĢma 

saattinden çok yapılan ve ortaya çıkarılan iĢ ile değerlenmesi gerektiğini düĢündükleri, 

maddi tatmin kadar manevi tatmin de sağlayan fırsatlar bekledikleri, takım ruhundan 

ziyade bireysel çalıĢmayı tercih ettikleri için bireysel ofisleri tercih ettikleri, teknolojik 
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araçların kendilerine tahsis edilmesini istemektedirler. Bu Ģartların sağlandığı takdirde Z 

kuĢağından iĢ dünyasında daha verimli sonuçlar alınabileceği belirtilmiĢtir
103
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4. TÜRKĠYE’DE VE DÜNYADA Z KUġAĞININ ÇALIġMA 

YAġAMINA,  X VE Y KUġAĞI ĠNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETĠCĠLERĠNĠN DE Z KUġAĞINA ĠLĠġKĠN BEKLENTĠ VE 

ALGILAMALARI ÜZERĠNE LĠTERATÜR TARAMASI 

4.1. TÜRKĠYE’DE Z KUġAĞININ ÇALIġMA YAġAMINDAN 

BEKLENTĠ VE ALGILAMALARI 

Z kuĢağını tek baĢına ele alan ya da diğer kuĢaklarla inceleyen araĢtırmalar, 

çalıĢma yaĢamına yeni baĢlamasından dolayı sınırlı sayıdadır. Ulusal Tez Merkezinde 

yer alan çalıĢmalara baktığımızda Z kuĢağı ile ilgili yazılmıĢ 13 adet tez yer almakta, bu 

çalıĢmalardan yalnızca 3 tanesinin iĢ yaĢamıyla ilgili olduğu görülmektedir.  

Arar ve Yüksel, Z kuĢağının karakteristik özellikleri ile kariyer seçimlerini 

etkileyen faktörleri hiyerarĢik olarak sıralayan bir çalıĢma yapmıĢtır. Bir devlet 

üniversitesinde son sınıf öğrencilerine yapılan uygulama sonucunda 30 faktör içinde 

öğrencilerin kariyer seçimlerini en çok etkileyen faktör “iĢ hakkında sahip olunan bilgi” 

olmuĢtur.
104

 Bir baĢka çalıĢmada ise Arar ve Yüksel, bu kuĢağın iĢ yaĢamındaki 

mümkün ortak karakteristik özelliklere değinmiĢ, bu kuĢağın iĢ yaĢamında nasıl 

yönetilebileceği üzerine teorik bir çalıĢma yapmıĢtır.
105

 

TaĢ, Demirdöğmez ve Küçükoğlu; yazdıkları makalede Z kuĢağının çalıĢma 

hayatına muhtemel etkilerini incelemiĢlerdir. Z kuĢağını olumlu ve olumsuz yönleriyle 

değerlendirmiĢ, onları çalıĢma hayatına adapte etmek adına X ve Y kuĢağı 

yöneticilerinin yapması gerekenlerden bahsetmiĢlerdir
106

. 

Çetin ve Karalar X, Y ve Z kuĢağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer 

algıları üzerine bir araĢtırma yapmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda cinsiyet, medeni 
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durum, eğitim durumu, gelir düzeyi ve tam zamanlı iĢ deneyimi değiĢkenleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur
107

.  

Büyükuslu yaptığı araĢtırmasında; Z kuĢağı bireylerinin iĢ yaĢamından 

beklentilerini sorgulamıĢ, verdikleri yanıtlar doğrultusunda analizlerini yapmıĢtır. Bu 

kuĢak üyelerinin çalıĢma hayatına girdiklerinde ideal kurumdan beklentileri, ideal 

yöneticiden beklentileri, iletiĢim konusundaki beklentilerinin neler olduğu, karar 

verirken hangi hususlara dikkat ettikleri, takım çalıĢmasında nelere önem verdikleri, 

motivasyon unsurlarının neler olduğu ve eğitim - geliĢim alanında neler bekledikleri 

ortaya konulmuĢtur
108

.  

Çınkır; Z KuĢağı'nın temel özelliklerini ve çalıĢma yaĢamında yöneticilerinden 

ödül anlamında neler beklediğini incelemiĢtir. 200 kiĢiye yapılan anket sonucunda Z 

KuĢağı'nın gelecekteki çalıĢma yaĢamından ödül anlamında ortaya çıkan beklentileri ile 

yaĢ grubu, eğitim düzeyi, çalıĢmak istedikleri sektör gibi demografik durumları arasında 

herhangi bir iliĢki bulunamamıĢtır. Yapılan analizler sonucunda etkili olan tek 

demografik değiĢken cinsiyet olarak tespit edilmiĢ, kadınların içsel ödüllendirme 

konusuna erkeklere oranla daha fazla önem verdiği ortaya çıkmıĢtır
109

. 

4.2. DÜNYADA Z KUġAĞININ ÇALIġMA YAġAMINDAN BEKLENTĠ 

VE ALGILAMALARI 

Z kuĢağı hakkında Proquest veri tabanında literatür taraması yapılmıĢtır. ĠĢ 

hayatına yeni atıldıklarından çalıĢma yaĢamı hakkında beklentileri konusunda nispeten 

kısıtlı verilere ulaĢılmıĢtır. Pozzulo ve diğ. çalıĢmasında Z kuĢağının ortak karakteristik 

                                                 
107

  Canan Çetin ve Serol Karalar, “X, Y ve Z KuĢağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları 

Üzerine Bir AraĢtırma”,  Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt. 14, Sayı. 28, (2016), s.157-197.  
108

  Büyükuslu, s.1-76. 
109

  AyĢegül Çınkır, “Z KuĢağının Gelecekteki ÇalıĢma YaĢamında Ödüllendirme Açısından Ortaya 

Çıkan Beklentileri”, (Y ksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017).  



 

 
 

45 

özelliklerine değinirken
110
, Bruce Tulgan yapmıĢ olduğu çalıĢmada Z kuĢağının çalıĢma 

yaĢamında gösterebilecekleri ortak özelliklere, tutum ve davranıĢlara değinmiĢtir
111

.  

Ferincz ve diğ. yaptıkları çalıĢmada, iĢ dünyasının rutinlikten uzak bir hal 

aldığını, her Ģeyin önceki yıllara göre daha hızlı değiĢtiğini ve iĢletmelerin bu piyasa 

koĢullarında tutunabilmeleri için sürekli değiĢime ayak uyduracak bir yapıda olmaları 

gerektiğini belirtmiĢtir. Sürekli değiĢimlerin yaĢandığı iĢ dünyasına ayak uydurabilmek 

için, iĢletmelerin geleceğini Ģekillendirecek olan Z kuĢağının karakteristik özellikleri 

dikkate alınarak, örgütlerin kültür, mekanik-hiyerarĢik yapı, yönetsel araçlar, katı 

kurallar, iletiĢim kanalları gibi niteliklerinin gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 

ĠĢ dünyasına girmeye yeni baĢlayan bu kuĢak için yönetim tarzının yeniden Ģekillenmesi 

gerektiği, yetki ve sorumluluğun Z kuĢağına verilmesi halinde baĢarılı olacakları 

düĢünülmektedir
112

.  

Fransa‟da BNP Paribas ve The Boson Project tarafından, yaĢları 15 - 20 

arasında değiĢen 3.200 Fransız gençle yapılan anket, Z kuĢağının çalıĢma hayatına ve 

Ģirket ortamına çok farklı bakıĢ açısının olduğunu göstermektedir. Bu ankette ortaya 

çıkan sonuçlara göre; gençlerin, Ģirketten ve Ģirkette çalıĢma hayatından bahsederken 

„çok zor‟, „çok karıĢık‟, „sıkıcı‟, „acımasız‟, „vahĢi orman‟ algılarının hakim olduğu 

görülmektedir. 100 gençten 36‟sı Ģirket stres demektir Ģeklinde düĢünmektedir. Z kuĢağı 

sürekli iletiĢim ve etkileĢim halinde yaĢadıkları için, gençlerin yaklaĢık yüzde 40‟ı 

baĢarıyı iyi bir network ile mümkün görmektedir. Z kuĢağı her Ģeyin (cep telefonu 

modelleri, internet oyunlarının versiyonları vb.) hızla eskidiği bir dünyada doğup 

büyüdüğü için, bilginin de çabuk eskiyeceğini düĢünmekte, bu sebeple bilgilerini ve 

kendilerini sürekli güncellemeleri gerektiğine inanmaktadırlar
113

.  

Gayeski yapmıĢ olduğu çalıĢmasında Z kuĢağının iĢ konusunda kendisinden 

önceki kuĢaklara göre daha seçici davrandığını belirtmiĢtir. Bunun nedeninin eski 

                                                 
110

  Joanna Pozzulo, Julie Dempsey ve Jennifer Pettalia, “The Z Generation: Examining Perpetrator 

Descriptions and Lineup Identification Procedures”, Journal of Police Criminal Psychology, 

Vol.28(1), (2013), s.63-74.  
111

  Bruce Tulgan, “Meet Generation Z: The second generation within the giant Millennial "cohort”, 

Rainmaker Thinking Inc, (2013), s.1-12. 
112

  Adrienn Ferincz ve diğ.,  “Changes in the Way of Work: Generation Z at the Labour Market”, 

TAMOP, (2010), s.1-33.  
113  TaĢ, Demirdöğmez ve Küçükoğlu, s.1040. 



 

 
 

46 

kuĢakların iĢ yaĢamına bakıĢ açılarının farklı olması, iĢ ya da örgüt değiĢtirmenin lüks 

bir karar olduğu algısı ve içinde bulunan ekonomik durumlar olduğunu düĢünmektedir. 

Z kuĢağının yeteneğini iĢletmeye çekebilmek için örgütlerin ve iĢletmelerin çaba 

sarfetmeleri gerektiğinden bahsedilmektedir. Z kuĢağı, iĢverenlerinden kaç saat 

çalıĢtıkları ile değil performanslarına göre değerlendirilmelerini tercih etmekte; kariyer 

geliĢimine önem vermekte; iĢ yaĢam dengesine özen göstermektedir. Gayeski, Z 

kuĢağının sık sık iĢ değiĢtireceği için iĢletmelerin yeteneği elde tutma stratejisini 

uygulanması gerektiğini belirtmiĢtir. AraĢtırma sonucunda bu kuĢağın beklentileri 

arasında; maddi imkan yetersizliğinden baĢka bir iĢte çalıĢmak zorunda kalan iĢçilere 

destek olunarak ay ıĢığı sorununun ortadan kaldırılması, çalıĢanların kendilerine zaman 

ayırabilmeleri için yıllık izinlerin dıĢında izinler vermesi yer almaktadır
114

.  

Walker yapmıĢ olduğu çalıĢmasında; Z kuĢağının iĢ yaĢamından 

beklentilerinden bahsetmiĢtir. ĠĢlerin daha anlamlı olması, esnek çalıĢma saatleri, 

iĢletmede ödüllerin daha büyük olması, ilgi çekici iĢ konuları ve iĢ-yaĢam dengesinin 

iyileĢtirilmesi bu beklentiler arasında yer almaktadır. AraĢtırmada Z kuĢağının önceki 

kuĢakların yaptığının aksine bütün kariyerlerini aynı iĢletmede geçirmeyeceği 

belirtilmiĢtir. Bu kuĢak üyelerinin iĢletmede çalıĢmak için çalıĢma ortamı ve kariyer 

fırsatlarının önemli olduğu vurgulanmıĢtır. Bu beklentilerin karĢılanmadığı durumlarda 

iĢ tatmini, iĢe bağlılık ve performansın düĢebileceğini, istifa edip baĢka fırsatlar 

arayabilecekleri, iĢletmelerin bunun sonucunda stratejilerinde yetenek yönetimi 

uygulamalarına ağırlık vereceği düĢünülmektedir115.  

4.3.  TÜRKĠYE’DE X VE Y KUġAĞI ĠNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETĠCĠLERĠNĠN Z KUġAĞINA ĠLĠġKĠN BEKLENTĠ VE 

ALGILAMALARI 

Kendinden önce gelen kuĢaklara göre farklı davranıĢ Ģekillerine sahip olan Z 

kuĢağı; sabırsız, aceleci ve sıkılgan tavırlarıyla bilinmektedir. Doğdukları andan itibaren 

modern teknolojinin içinde yaĢadıklarından ve aradıkları her Ģeye çok rahat eriĢim 

                                                 
114  Diane Gayeski, “Will Gen Z Even Care About HR Technology?”, Workforce Soultions Review, (2015), s. 9-11.  
115

  William D. Walker, “Generational Leadership: A Study Of The Leadership Styles of Different 

Generatıons of Entrepreneurs and The Resulting Organizational Outcomes”, (2006), (Unpublished 

PhD Thesis), Capella University.   
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sağladıklarından çok talepkâr davranmaktadırlar. Bu kuĢağı anlamak çalıĢma yaĢamında 

liderlere düĢmektedir. Z kuĢağını anlamak için; bu kuĢağın içine doğup büyüdüğü 

dünyayı anlamak gerekmektedir
116

. 

DBE Kurumsal GeliĢim Merkezi Yöneticisi Sn. AyĢegül Horozoğlu Enkavi; Z 

kuĢağını tatminsiz, kararsız ve doğuĢtan tüketici olarak tanımlamaktadır. Motor 

becerilerinin yüksek oluĢu birden fazla Ģeyi aynı anda yapabilmelerini sağlamaktadır. 

Bu durum dikkat dağınıklığına sebep olarak onlar için bir dezavantaja dönüĢebilir. 

Yapılan araĢtırmalara göre bu kuĢak üyelerinin yüzde 70‟i kendi iĢini kurmayı istiyor. 

Enkavi, Z kuĢağının hiyerarĢi ve otoriteden hoĢlanmadığını, gelecekte çalıĢma 

Ģekillerinin de buna bağlı olarak değiĢeceğini, esnek çalıĢmanın yaygınlaĢacağını 

düĢünmektedir
117

. 

Abalıoğlu Holding Ġnsan Kaynakları Uzmanı Nurgün Yanç; Ģirketlerin X 

kuĢağının çözüm buluculuğuna, Y kuĢağının yaratıcılığına ihtiyacı olduğu kadar Z 

kuĢağının da sessizliğine ve hızlı teknolojik hareketine ihtiyacı olduğunu söylemektedir. 

Yanç, Z kuĢağıyla beraber iĢ hayatındaki iletiĢim Ģeklinin de değiĢeceğini, evrak, kağıt 

vb. araçlardan ziyade sosyal medya hesaplarından ya da internet üzerinden dosya 

alıĢveriĢi yapılacağını belirtmiĢtir. Yanç, birden fazla iĢi aynı anda yapmayı tercih eden 

bu kuĢağın gençlerinden Ģu an en çok “Sırada ne var? Bana verdiğiniz iĢ bitti, baĢka ne 

yapabilirim?” sorusunu duyduklarını belirtmiĢtir. Bütün bunların dıĢında taĢıdıkları 

azim ve hırsın onlara ileride çoklu görev tanımları vermeyi de gerektirebileceğini 

vurgulamaktadır
118

. 

Universum Orta Doğu Direktörü ve Dinamo DanıĢmanlık Kurucu 

Ortağı Evrim Kuran; Z kuĢağının tüketimde, iletiĢimde, yaĢam tarzında önceki 

kuĢaklara nazaran sadeliğin hâkim olacağını düĢünmektedir. Önümüzdeki dönemlerde 

sadeleĢme, sürdürülebilirlik, giriĢimcilik ve sivil toplum faaliyetlerinin değer 

kazanacağını, barıĢçıl bir dilin hâkim olacağını, doğa dostu ürünlerin ve yaratıcı zekânın 

                                                 
116

  Güler, s.55. 
117

  Güler, s.56. 
118

  BarıĢ Soydan, “ve Z KuĢağı ĠĢ Hayatına Adımını Atıyor”, 4 Mayıs 2016, 

http://www.turkishtimedergi.com/insan-kaynaklari/ve-z-kusagi-is-hayatina-adimini-atiyor/, 2 Haziran 

2019. 

http://www.turkishtimedergi.com/insan-kaynaklari/ve-z-kusagi-is-hayatina-adimini-atiyor/
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her zamankinden daha değerli olacağını öngörmektedir. Kuran, Z kuĢağının hayatı ele 

alıĢ biçimi ve yaĢam tarzıyla X ve Y kuĢağından belirgin farklılıkları olduğunu 

söylemektedir. Bu kuĢak üyelerini “Kendi içeriklerini yaratma fırsatı isteyen, artık 

sunduklarımızın tüketicisi değil türeticisi olmayı talep eden yepyeni bir kuĢak” Ģeklinde 

tanımlamıĢtır. Artık Y KuĢağının „tüketici merkezliliği‟ döneminin sona erip, Z KuĢağı 

ile „bağlam merkezli‟ dönemin baĢladığını belirtmiĢtir. X ve Y kuĢağı müdürlerin, 

öğretmenlerin, fikir liderlerinin ve Ģirketlerin sahnedeki bilge kiĢilik olmayı bırakıp, 

onların fikirlerini alan, kolaylaĢtırıcı bir rehber olması gerektiğini düĢünmektedir. 

Kısacası eğitimden tüketime, üretimden iletiĢime her süreçte hegemonyanın ezberlerinin 

bozulacağını ve fark yaratmaya değil, birlikte değer yaratmaya odaklanacağını 

belirtmektedir 
119

. 

Gittigidiyor Ülke Ġnsan Kaynakları Müdürü Murat Yüksel; yönetim 

Ģekillerinde dikey organizasyon modelinden yatay organizasyon modeline geçiĢ yaparak 

hiyerarĢiyi en aza indirdiklerini belirtmiĢtir. Z kuĢağını yönetebilmek adına insan 

kaynakları stratejilerine oyunlaĢtırma, sosyal medya ve mobiliteyi dahil ettiklerini, 

teknoloji entegrasyonlarını daha ileriye taĢımaya çalıĢtıklarını söylemiĢtir. Astrazeneca 

Türkiye Ġnsan Kaynakları Direktörü Feyza Aysan ise; alıĢıldık mentorluk 

uygulamalarının aksine Ģirketlerinde “Tersine Mentorluk” uygulamalarını 

baĢlattıklarını, yeni nesilin kıdemli liderlere mentorluk yaptıklarını belirtmiĢtir
120

. 

4.4. DÜNYADA X VE Y KUġAĞI ĠNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETĠCĠLERĠNĠN Z KUġAĞINA ĠLĠġKĠN BEKLENTĠ VE 

ALGILAMALARI 

ManpowerGroup tarafından yapılan araĢtırma sonuçlarına göre dijitalleĢmenin 

ve teknolojideki geliĢmelerin iĢsizliği tetiklemenin aksine yeni iĢ alanları yaratacağını 

göstermektedir. Ġçinde bulunduğumuz yetenek devrimi çağında biliĢim sektörünün 

önem kazanacağı, bu sektörde istihdam edilecek personele ihtiyaç olunacağı 

düĢünülmektedir. Küçük ve orta ölçekli firmaların, teknolojiye doğru yatırımı yaptıkları 

                                                 
119

  Deniz Türsen, “Z KuĢağı ĠĢ Hayatına Atılıyor”, Hürriyet Gazetesi, 21 Ocak 2019, 

http://www.hurriyet.com.tr/ik-yeni-ekonomi/z-kusagi-is-hayatina-atiliyor-41089523, 4 Mayıs 2019.  
120

  Güler, s.56. 
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takdirde, üretkenliklerini ve verimliliklerini artıracakları belirtilmiĢtir. ManpowerGroup 

Genel Müdürü Reha Hatipoğlu; Z kuĢağının gelecekte çalıĢacağı iĢlerin çoğunun Ģu 

anda dünyada var olmayan iĢler olduğunu belirtmiĢtir. ġirketlerin henüz var olmayan 

iĢler için eğitim planlamak yerine, Z kuĢağının yeteneklerini ve öğrenme becerilerini 

geliĢtirmek adına çalıĢmalar yapılması gerektiğini açıklamıĢtır. Gençlerin, sosyal beceri 

alanlarında da kendilerini geliĢtirmesi ve yeni Ģeyler öğrenmeye açık olması gerektiğini 

vurgulamıĢ, yetkinliği kazanan gençlerin yeni iĢlere çok çabuk adapte olup kolayca 

öğrenebileceklerini belirtmiĢtir
121

.  

Dünya çapında birçok ülkede hizmet veren Sodexo firması birçok araĢtırma ve 

görüĢün derlenerek hazırlandığı “2018 Workplace Trends Report” raporunu açıkladı. 

Raporun sonuçlarına göre 2025 yılında Ģirketlerde her üç çalıĢandan birinin Z 

kuĢağından olması beklenirken, bu kuĢak üyelerinin teknolojiyle uyumları ve 

geleneklere bağlılıklarıyla iĢ yaĢamında yeni bir dönem baĢlatacakları düĢünülmektedir. 

Raporda Ģirketlerin gelecekte baĢarılı olabilmeleri için Z kuĢağının temel özelliklerini 

anlamaları gerektiği vurgulanmaktadır. Rapor sonuçlarına göre Y kuĢağı çalıĢanlarının 

yüzde altmıĢı Z kuĢağının iĢ yerlerinde olumlu etki yaratacağını, Z kuĢağının 

yöneticilerden alacakları destekle daha baĢarılı olacağını düĢünmektedir. Z kuĢağının 

önceki kuĢaklara nazaran daha özgür ruhlu bir yapısı olduğundan, iĢin her yerde 

yapılabileceğini düĢünmektedirler. AraĢtırmaya katılan Z kuĢağının yüzde elli altısı iĢ 

tanımlarını kendisi belirlemek isterken, yaklaĢık yüzde yetmiĢi kariyer yolunu kendisi 

çizmek istemektedir. Bu durum iĢyerlerinin önümüzdeki dönemlerde daha esnek 

politikalar benimseyeceğini göstermektedir
122

. 

Odgers Berndtson araĢtırma firmasının Yönetim Kurulu ve CEO Grubu 

BaĢkanı Virginia Bottomley, dijital çağda hayatta kalabilmek ve çağın gereklerine göre 

hareket etmek için Ģirketlerde gençlerden oluĢan danıĢmanlık kurullarının oluĢturulması 

gerektiğini belirtmiĢtir. Bu kurullarının amaçları, geleneksel yönetim kurullarından 

farklı olarak gençlerin bakıĢ açılarını, teknoloji gibi daha üstün oldukları yönleri Ģirket 

                                                 
121

  ManpowerGroup, Z kuĢağının çalıĢacağı iĢlerin yüzde 65'i, Ģu anda dünyada var olmayan iĢler, 2017,  

  http://www.marjinal.com.tr/basin-bulteni/z-kusaginin-calisacagi-islerin-yuzde-65i-su-anda-dunyada-

var-olmayan-isler/1289, 5 Temmuz 2019. 
122

  Sodexo, Getting Ready for Gen Z, 2018, https://au.sodexo.com/home/media/publications/case-

studies/2018-global-workplace-trends/gen-z.html, 5 Temmuz 2019.  
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stratejilerine aktarmaktır. Bottomley, yöneticilerin yeni stratejiler geliĢtirmek adına 

gençlere danıĢmalarının Z kuĢağı açısından motive edici olduğunu düĢünmektedir. 

ġirketin tepesindeki kiĢilerin onların görüĢünü alması hiyerarĢiyi sevmeyen Z kuĢağının 

Ģirkete bağlılığını arttırmakta, kendilerini Ģirketlerin bir parçası olarak görmelerini 

sağlamaktadır. YurtdıĢında danıĢma kurullarını oluĢturan firmaların sayısı giderek 

artmaktadır. Örneğin danıĢmanlık firması Deloitte‟nin yapmıĢ olduğu kurulda sadece 

genç yöneticiler yer almaktadır. Ġsviçreli saat firması Tag Heuer‟in kurmuĢ olduğu 

kuruldaki üyeler 16 ile 25 yaĢ arasındadır. Otel zincirleri Accor ve Mövenpick firmaları, 

kozmetik firması Estee Lauder ve dünyaca ünlü Unilever firması piyasada kendi 

alanlarında rekabet edebilmek için gençlere danıĢan kurumlar arasında yer 

almaktadır
123

. 
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  Deniz Türsen, “Y ve Z KuĢağı DanıĢma Kurullarında”, Hürriyet, 22 Temmuz 2018, 
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Temmuz 2019.  
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5. Z KUġAĞININ Ġġ YAġAMINA ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLERĠ, Ġġ VE 

MESLEK TERCĠHLERĠNE ĠLĠġKĠN ALGILAMALARI ĠLE X VE 

Y KUġAĞINA MENSUP ĠNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETĠCĠLERĠNĠN Z KUġAĞINA ĠLĠġKĠN BEKLENTĠ VE 

ALGILAMALARI ÜZERĠNE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE  

GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA 

5.1. ARAġTIRMANIN TASARIMI 

Bu bölümde araĢtırma sorusunun niteliği, analiz birimi, ana kütle ve örneklem 

tasarımı, zaman aralığı, veri toplama metodu, araĢtırmada kullanılan ölçekler, ölçeklerin 

yapı geçerliliği ve ölçeklerin güvenilirliği baĢlıklarına yer verilecektir.  

5.1.1. AraĢtırma Sorusunun Niteliği  

Bu çalıĢmanın çıkıĢ noktasını oluĢturan araĢtırma sorusu daha önce de 

belirtildiği gibi; “Z kuĢağının iĢ yaĢamına iliĢkin beklentileri, iĢ ve meslek tercihlerine 

iliĢkin algılamaları ile; X ve Y kuĢağına mensup Ġnsan Kaynakları Yöneticilerinin Z 

kuĢağına iliĢkin beklenti ve algılamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

Ģeklindedir. AraĢtırma sorusu, metodolojik açıdan ele alındığında; “iki grup arasındaki 

farkın incelenmesi” niteliğinde olduğu görülmektedir.  

5.1.2. Analiz Birimi  

Bu çalıĢmanın analiz birimi “bireyler”dir. Ġstanbul ilinde ikamet eden Z 

kuĢağına mensup sağlık sektörü çalıĢanları ile; aynı sektördeki X ve Y kuĢağına mensup 

Ġnsan Kaynakları Yöneticileri hedef kitle olarak seçilmiĢtir. 

5.1.3. Anak tle ve Örneklem Tasarımı 

AraĢtırmanın ana kütlesini Ġstanbul ilinde yer alan özel hastaneler ve devlet 

hastanelerinde görev yapan Z kuĢağı çalıĢanları ile X ve Y kuĢağına mensup Ġnsan 

Kaynakları Yöneticileri oluĢturmaktadır.  
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AraĢtırmanın örneklem metodu “iradi örneklem”dir ve analiz birimi 

“bireyler”dir. AraĢtırma süresince 9 adet Özel Hastane ve 3 adet Kamu Hastanesi ile 

iletiĢime geçilmiĢtir. ĠĢletmelerin istekleri doğrulusunda kurumların adları gizli 

tutulmaktadır. AraĢtırma kapsamında 219 adet Z KuĢağına mensup sağlık sektörü 

çalıĢanıyla ve 45 adet X ve Y KuĢağı Ġnsan Kaynakları Yöneticileriyle görüĢülmüĢtür.  

5.1.4. AraĢtırmanın Zaman Aralığı  

AraĢtırmanın zaman aralığı; anlık, kesit alım türünde olup, veri toplama süreci 

Nisan 2019 - Mayıs 2019 tarihleri arasında yürütülmüĢtür. 

5.1.5. Veri Toplama Metodu 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama metodu anket metodudur. Birinci 

dereceden veri elde etmek amacıyla anket yöntemine baĢvurulmuĢtur. Bu yöntemle 

veriler ilgili örnekleme dahil kiĢilere yazılı olarak daha önce hazırlanmıĢ soruları 

sormak yoluyla elde edilmiĢtir. Anket metodunun sağlamıĢ olduğu bir takım avantajlar 

onun uygulanabilirliğine olanak sağlamaktadır. Anket yolu ile daha geniĢ kitlelere 

ulaĢılabilmekte, bu sayede araĢtırma büyük gruplara dayandırılabilmektedir. Ayrıca 

anket metodu zaman ve para bakımından araĢtırmacıya tasarruf sağlamaktadır
124

. 

219 adet iĢgören anketinden 6 tanesi deneklerin yaĢlarının 24 yaĢından büyük 

olmaları sebebiyle (25, 26, 29(2), 33 ve 35) değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır. 3 anket ise 

hedef kitleye dahil olmadığı için silinmiĢtir. 

ÇalıĢmada kullanılan anket formu üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde 

örnekleme dâhil olan sağlık kuruluĢlarında iĢgörenlerin, demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik altı adet soru yer almaktadır. Ġkinci bölümde, araĢtırma 

değiĢkenlerinden bir tanesi olan Kariyer Tercihine (meslek tercihi) yönelik algıları 

ölçülmüĢtür. Üçüncü bölümde ise çalıĢanların ĠĢ Tercihine yönelik algıları ölçülmeye 

çalıĢılmıĢtır. Anket formu Z KuĢağı çalıĢanlarına ve X ve Y KuĢağı Ġnsan Kaynakları 

Yöneticilerine ayrı ayrı uygulanmıĢ ve sonuçlar bir arada değerlendirilmiĢtir.  

                                                 
124

  Ali Balcı, Sos al Bilimlerde AraĢtırma Yöntem, Teknik ve Ġlkeler, Ankara: Pegem Yayınları, 9. 

Baskı, 2011, s.167. 
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5.1.6. AraĢtırmada Kullanılan Öl ekler  

Anketin birinci kısmında demografik değiĢkenlere yer verilmiĢtir. 

Katılımcılardan kimlik bilgisi istenmeksizin yaĢları, cinsiyetleri, bulundukları il ve 

meslekleri hakkında bilgi edinilmiĢtir. 

Kariyer tercihini (meslek tercihi) ölçmek amacıyla, Zeynep Aycan ve Selda 

Fikret PaĢa‟nın kullanmıĢ olduğu Ġçsel, DıĢsal ve KiĢilerarası olmak üzere 3 temel 

boyutu olan ve bu bağlamda 6 alt boyuttan oluĢan 21 maddeli anket kullanılmıĢtır. ĠĢ 

tercihini ölçmek amacıyla ise Aycan ve Fikret PaĢa‟nın 25 maddeden oluĢan “ĠĢ Tercihi 

Ölçeği” kullanılmıĢ, çalıĢanların ve yöneticilerin iĢ yaĢamına iliĢkin algı ve beklentileri 

arasında fark olup olmadığı açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  

5.1.6.1. Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  Öl eği  

Kariyer Tercihi ölçeği; Carpenter ve Foster (1977), Beyon, Kelleen ve Kishor 

(1998) ve Biggerstaff (2000) tarafından türetilmiĢ, Aycan ve FikretpaĢa tarafından 

uyarlanmıĢtır. Anket, Ġçsel, DıĢsal ve KiĢilerarası olmak üzere 3 temel boyuttan ve 6 alt 

boyuttan ve 21 adet sorudan oluĢmaktadır. Kariyer tercihinde her bir faktörün önemi 5 

puanlık Likert ölçeğinde değerlendirilmiĢtir. (5: azami önem, 1: en az önem). 

Tablo 7: Z KuĢağı Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  Öl eği Bo utları ve Alt 

Bo utları 

Faktör No Boyutlar Alt Boyutlar Madde Sa ısı 

1 DıĢsal 
ĠĢin Parasal ve Mesleki 

Katkısı 
1,2,3,4 

2 KiĢilerarası Ailenin Beklentileri 5,6,7 

3 Ġçsel KiĢisel Değer ve Beklentiler 8,9,10,11,12 

4 KiĢilerarası Önemli KiĢilerin Beklentileri 13,14,15,16 

5 DıĢsal Piyasa KoĢulları 17,18 

6 Ġçsel Beceri ve Yetenekler 19,20,21 
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5.1.6.2. ĠĢ Tercihi Öl eği  

ĠĢ Tercihi ölçeğinde, Kanungo ve Hartwick‟in (1987) ĠĢ Motivasyonları 

çalıĢması kullanılarak oluĢturulduğu, Aycan ve FikretpaĢa‟nın uyarladığı çalıĢması baz 

alınmıĢtır. Ankette katılımcıların her birinin iĢ seçimini yaparken nelere dikkat ettiği 

ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Anket toplamda 25 maddeden oluĢmaktadır. ĠĢ tercihinde her 

bir faktörün önemi 5 puanlık Likert ölçeğinde değerlendirilmiĢtir. (5: azami önem, 1: en 

az önem). 

5.1.7. Öl eklerin Yapı Ge erliliği 

Örneklemin faktör analizine uygunluğunun belirlenmesinde KMO ve Bartlett 

testi kullanılmıĢtır. Örneklemin analiz için yeterliliğini belirleyen KMO (Kaiser Meyer 

Olkin) değerinin 0,50 ve üzerinde olması, değiĢkenler arası korelasyonu ölçen Bartlett 

test sonucuna göre anlamlılık değerinin ise 0,05‟ten küçük olması gerekir 
125

.  

5.1.7.1. Z KuĢağına Ait Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  Öl eği; Faktör 

Analizi 

Kariyer Tercihi (Meslek Tercihi) değiĢkenine uygulanan faktör analizi 

sonucunda Tablo 8‟de görüldüğü üzere KMO (Kaiser Meyer Olkin) değeri bu değiĢken 

için 0,859 olduğundan, kullanılan verilerin homojen olduğu ve değiĢkenlerin faktör 

analizine uygunluğunun “mükemmel” seviyede olduğu görülmektedir. Anlamlılık 

değeri 0,000 çıktığından değiĢkenin anlamlı olduğu doğrulanmıĢtır. 

Tablo 8: Z KuĢağı Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  KMO ve Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Öl ek Yeterliliği ,859 

Bartlett Testi Ki-Kare 2994,697 

 
df 210 

Anlamlılık ,000 

                                                 
125

  Ömay Çokluk, Güçlü ġekercioğlu ve ġener Büyüköztürk, Sos al Bilimler Ġ in Çok DeğiĢkenli 

Ġstatistik: SPSS ve Lisrel U gulamalar, Ankara: Pegem Akademi, 3. Baskı, 2014, s.275. 
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Tablo 9: Z KuĢağı Kari er Tercihi Öl eği Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değeri 

 
  

Madde A.O. Std. S. 

5. faktör Piyasa koĢulları DıĢsal 
ĠĢlerin müsait olması / iĢ bulma imkanı 

sunması 
4,38 0,60 

5. faktör Piyasa koĢulları DıĢsal 
ĠĢ bulma piyasasındaki boĢluklar ve 

fırsatlar 
4,35 0,68 

1. faktör 
ĠĢin parasal ve 

mali katkısı 
DıĢsal Yüksek bir ücret elde etme fırsatı 4,33 0,67 

3. faktör 
KiĢisel Değerler 

ve Beklentiler 
Ġçsel Topluma katkıda bulunma fırsatı 4,30 0,66 

3. faktör 
KiĢisel Değerler 

ve Beklentiler 
Ġçsel Yeni Ģeyler öğrenme ve geliĢme fırsatı 4,26 0,69 

1. faktör 
ĠĢin parasal ve 

mali katkısı 
DıĢsal 

Daha iyi bir yaĢam standartına ulaĢma 

fırsatı 
4,25 0,68 

3. faktör 
KiĢisel Değerler 

ve Beklentiler 
Ġçsel KiĢisel arzularım / isteklerim 4,21 0,67 

3. faktör 
KiĢisel Değerler 

ve Beklentiler 
Ġçsel KiĢisel değerlerim 4,21 0,57 

6. faktör 
Beceri ve 

Yetenekler 
Ġçsel Beceri ve kabiliyetlerim 4,19 0,74 

1. faktör 
ĠĢin parasal ve 

mali katkısı 
DıĢsal Kariyer yapma imkanını kolaylaĢtırması 4,18 0,70 

3. faktör 
KiĢisel Değerler 

ve Beklentiler 
Ġçsel 

Aklımda yer alan kendime iliĢkin imaja 

uygunluk 
4,16 0,70 

1. faktör 
ĠĢin parasal ve 

mali katkısı 
DıĢsal Toplum içinde elde edeceğim statü 4,14 0,80 

6. faktör 
Beceri ve 

Yetenekler 
Ġçsel 

Yeni iĢimle birlikte değiĢecek olan yaĢam 

biçimim 
4,08 0,71 

6. faktör 
Beceri ve 

Yetenekler 
Ġçsel 

Doğasından kaynaklanan zorlayıcı bir iĢ 

olması 
3,64 0,90 

2. faktör 
Ailenin 

Beklentileri 
KiĢilerarası Annemin benim hakkımdaki beklentileri 3,60 0,99 

2. faktör 
Ailenin 

Beklentileri 
KiĢilerarası Babamın benim hakkımdaki beklentileri 3,50 0,99 

4. faktör 
Önemli KiĢilerin 

Beklentileri 
KiĢilerarası Rol model aldığım kiĢiler 3,41 1,02 

4. faktör 
Önemli KiĢilerin 

Beklentileri 
KiĢilerarası 

Öğretmenlerimin benim hakkımdaki 

beklentileri 
2,59 1,13 

4. faktör 
Önemli KiĢilerin 

Beklentileri 
KiĢilerarası 

En yakın arkadaĢlarımın benim 

hakkımdaki beklentileri 
2,58 1,13 

4. faktör 
Önemli KiĢilerin 

Beklentileri 
KiĢilerarası ArkadaĢlarımın kariyer tercihleri 2,50 1,08 

2. faktör 
Ailenin 

Beklentileri 
KiĢilerarası 

Diğer akrabalarımın benim hakkımdaki 

beklentileri 
2,20 1,17 

Z KuĢağına ait Kariyer Tercihi (Meslek Tercihi) ölçeğine yapılan faktör analizi 

sonucunda maddelere ait elde edilen yük değerleri Tablo 10‟da gösterilmiĢtir. 
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Faktör analizi, sabit bir faktör sayısı belirtilmeden yapıldığında, Tablo 10‟da 

görüldüğü üzere program 4 faktör olarak belirlemiĢtir. 3. ve 6. içsel faktörleri, ve 1. 

dıĢsal faktörü tek boyut olarak ele almıĢtır. Ölçeğin orijinalinde ayrı faktörler olarak 

belirtilen 2. ve 4. kiĢilerarası faktörler bu analizde tek bir boyut içerisinde yer almıĢtır. 

Her iki faktörün kiĢilerarası boyutta yer alması not edilmelidir. Ölçeğin orijinalinde yer 

alan 5. Faktörün (dıĢsal) 2 maddesi ise üçüncü bir boyut olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Faktör analizi, ölçeğin orijinalinde olduğu üzere altı sabit faktör sayısına 

ayrılmaya zorlandığında Tablo 11‟de görüldüğü gibi 3. ve 6. içsel faktörler ile 1. dıĢsal 

faktörün tek bir faktör olarak karĢımıza çıktığı görülmektedir. 2. ve 4. kiĢilerarası 

faktörler ise diğerlerinden net bir biçimde ayrılmıĢtır. Ölçeğin orijinalindeki 5. Faktör 

olan dıĢsal (Piyasa KoĢulları) faktörünün bu araĢtırmada da ayrı bir faktör olarak 

karĢımıza çıktığı görülmektedir. Bu sonuçlar itibariyle ölçeğin orijinalindeki faktör 

dağılımına benzer bir faktör dağılımı elde edilememiĢ olmakla beraber, ölçeğin 

orijinalindeki 1 numaralı faktör dıĢındaki tüm faktörlerin içsel, dıĢsal ve kiĢilerarası 

boyutlarda birbirlerinden net bir Ģekilde ayrıĢtığı ifade edilebilir. 

AraĢtırmanın hipotezlerinin tanımlayıcı olması değiĢkenler arası iliĢki 

öngörmemiĢ olmamız sebebiyle faktör analizi sonuçlarına göre herhangi bir madde 

çıkarımına gidilmemiĢtir.  
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Tablo 10: Z KuĢağı Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  Öl eği Faktör Y kleri 

Ġfadeler 
1. 

faktör 

2. 

faktör 

3. 

faktör 

4. 

faktör 

10. Yeni Ģeyler öğrenme ve geliĢme fırsatı ,805    

9. Topluma katkıda bulunma fırsatı ,790    

12. Aklımda yer alan kendime iliĢkin imaja uygunluk ,778    

8. KiĢisel değerlerim ,767    

11. KiĢisel arzularım/ isteklerim ,766   ,338 

21. Beceri ve kabiliyetlerim ,764    

20. Yeni iĢimle birlikte değiĢecek olan yaĢam biçimim ,669    

4. Kariyer yapma imkanını kolaylaĢtırması ,658    

1. Daha iyi bir yaĢam standardına ulaĢma fırsatı ,579    

3. Toplum içinde elde edeceğim statü ,563    

16.En yakın arkadaĢlarımın benim hakkımdaki beklentileri  ,890   

15. ArkadaĢlarımın kariyer tercihleri  ,852   

13. Öğretmenlerimin benim hakkımdaki beklentileri  ,823   

7. Diğer akrabalarımın benim hakkımdaki beklentileri  ,803   

6. Annemin benim hakkımdaki beklentileri  ,752   

5. Babamın benim hakkımdaki beklentileri  ,735  ,416 

14. Rol model aldığım kiĢiler  ,608   

17. ĠĢ bulma piyasasındaki boĢluklar ve fırsatlar   ,829  

18. ĠĢlerin müsait olması / iĢ bulma imkanı sunması   ,794  

19. Doğasından kaynaklanan zorlayıcı bir iĢ olması   ,636  

2. Yüksek bir ücret elde etme fırsatı   ,635  
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Tablo 11: Z KuĢağı Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  Faktör Y kleri 

Ġfadeler 
1. 

faktör 

2. 

faktör 

3. 

faktör 

4. 

faktör 

5. 

faktör 

6. 

faktör 

10. Yeni Ģeyler öğrenme ve geliĢme fırsatı ,789      

12. Aklımda yer alan kendime iliĢkin imaja 

uygunluk 
,783      

11. KiĢisel arzularım / isteklerim ,783      

9. Topluma katkıda bulunma fırsatı ,780      

8. KiĢisel değerlerim ,775      

21. Beceri ve kabiliyetlerim ,771      

20. Yeni iĢimle birlikte değiĢecek olan yaĢam 

biçimim 
,671     ,429 

4. Kariyer yapma imkanını kolaylaĢtırması ,633      

1. Daha iyi bir yaĢam standardına ulaĢma 

fırsatı 
,548      

3. Toplum içinde elde edeceğim statü ,530    ,465  

16.En yakın arkadaĢlarımın benim 

hakkımdaki beklentileri 
 ,899     

15. ArkadaĢlarımın kariyer tercihleri  ,873     

13. Öğretmenlerimin benim hakkımdaki 

beklentileri 
 ,823     

7. Diğer akrabalarımın benim hakkımdaki 

beklentileri 
 ,791     

6. Annemin benim hakkımdaki beklentileri  ,692   ,528  

5. Babamın benim hakkımdaki beklentileri  ,683   ,564  

14. Rol model aldığım kiĢiler  ,625     

17. ĠĢ bulma piyasasındaki boĢluklar ve 

fırsatlar 
  ,891    

18. ĠĢlerin müsait olması / iĢ bulma imkanı 

sunması 
  ,857    

2. Yüksek bir ücret elde etme fırsatı    ,848   

19. Doğasından kaynaklanan zorlayıcı bir iĢ 

olması 
     ,800 
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Tablo 12: Z KuĢağı Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  Anlamlılık Değerleri 

Faktörler Faktör   k  % Varyans K m latif % 

1. Faktör 7,400 35,237 35,237 

2. Faktör 4,182 19,914 55,151 

3. Faktör 1,610 7,667 62,819 

4. Faktör 1,012 4,821 67,640 

5. Faktör ,838 3,993 71,632 

6. Faktör ,748 3,560 75,193 

Tablo 12, faktörlerin kendi özdeğerlerini, dağılımlarını ve önceki faktörle 

birlikte kümülatif oranını göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda ankette sorulan 

sorular anakütlemizin %75‟ini açıklamaktadır. 

5.1.7.2. Z KuĢağına Ait ĠĢ Tercihi Öl eği; Faktör Analizi 

ĠĢ Tercihi değiĢkenine uygulanan faktör analizi sonucunda Tablo 13‟te 

görüldüğü üzere KMO (Kaiser Meyer Olkin) değeri bu değiĢken için 0,914 olduğundan, 

kullanılan verilerin homojen olduğu ve değiĢkenlerin faktör analizine uygunluğunun 

“mükemmel” seviyede olduğu görülmektedir. Anlamlılık değeri 0.000 çıktığından 

değiĢkenin anlamlı olduğu doğrulanmıĢtır. 

Tablo 13: Z KuĢağı ĠĢ Tercihi KMO ve Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Öl ek Yeterliliği ,914 

Bartlett Testi Ki-Kare 3280,136 

 
df 300 

Anlamlılık ,000 
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Tablo 14: ĠĢ Tercihi Öl eği Standart Sapma ve Ortalama Değerleri 

Madde A.O. Std. S. 

Ücret/ MaaĢ 4,45 0,65 

BaĢarma duygusu vermesi 4,34 0,62 

Topluma katkı sağlama duygusu 4,32 0,59 

Yapacağım iĢten dolayı gurur duymak 4,30 0,66 

ĠĢ güvencesi (Uzun süreli istihdam imkanı) 4,30 0,67 

Yan haklar ( sağlık sigortası, özel emeklilik fonu, Ģirket hissesi dağıtımı, vb.)  4,30 0,72 

Kariyer geliĢimi için fırsat sağlaması 4,30 0,76 

ĠĢimde taĢıyacağım sorumluluk 4,24 0,60 

Huzurlu bir çalıĢma ortamı sunması 4,24 0,66 

Prestijli bir iĢletmede çalıĢmak 4,24 0,77 

KiĢisel geliĢime fırsat sağlaması 4,23 0,69 

Ġlgi çekici bir iĢ olması 4,21 0,77 

KiĢilerarası iyi iliĢkiler kurma imkanı 4,18 0,67 

Güvenli bir iĢ ortamı sunması (iĢ güvenliği ve sağlığı) 4,16 0,58 

Güç ve otorite elde etmek 4,15 0,81 

Üstün baĢarının ödüllendirilmesi 4,12 0,81 

Performansım hakkında geri bildirim sunması 4,03 0,71 

Hedeflerin varlığı 4,02 0,65 

Birden çok beceriyi bir arada kullanabilme imkanı 4,00 0,68 

Aidiyet duygusu hissettirmesi 3,99 0,77 

ĠĢimde insiyatif kullanabilme 3,98 0,69 

Karar alma süreçlerine katılım sağlaması 3,97 0,71 

Yaratıcılığa imkan tanıması 3,96 0,81 

Yakın ilgi ve rehberlik alabilmem 3,76 0,81 

Ġlk amirimden övgü duyabilmem 3,51 0,95 

ĠĢ Tercihi Ölçeğine ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 

14‟te gösterilmiĢtir. ĠĢ tercihini etkileyen unsurlara iliĢkin ölçeğin orijinalinde, Aycan 

ve FikretpaĢa maddeleri faktörlere ayırmayı denediklerini ancak anlamlı bir ayrım elde 

edemediklerini ifade etmiĢlerdir
126
. Z KuĢağına ait ĠĢ Tercihi ölçeğine uyguladığımız 

faktör analizi sonucunda beĢ ana faktör elde edilmiĢtir. Bu konuda gelecekte yapılacak 

çalıĢmalara ıĢık tutması amacıyla, yapılan analiz sonucunda maddelere ait elde edilen 

                                                 
126

  Aycan ve FikretpaĢa, s.138. 
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yük değerleri ve faktör ortak varyansları Tablo 15‟te gösterilmiĢtir. AraĢtırmamız 

tanımlayıcı bir araĢtırma olduğundan, değiĢkenler arası bir iliĢki öngörülmediğinden 

burada bir faktör dağılımına gidilmemiĢtir. Her bir madde tek baĢına 

değerlendirilecektir. 

Tablo 15: Z KuĢağı ĠĢ Tercihi Faktör Y kleri 

Ġfadeler 
 

1 2 3 4 5 

15.ĠĢimde taĢıyacağım sorumluluk ,759     

14.Yapacağım iĢten dolayı gurur duymak ,753     

8.BaĢarma duygusu vermesi ,736     

10.KiĢilerarası iyi iliĢkiler kurma imkanı ,716     

7.KiĢisel geliĢime fırsat sağlaması ,687     

19.Topluma katkı sağlama duygusu ,671     

9.Yaratıcılığa imkan tanıması ,657     

11.Ġlgi çekici bir iĢ olması ,610     

6.ĠĢimde insiyatif kullanabilme ,490    ,487 

18.Birden çok beceriyi bir arada kullanabilme imkanı ,459 ,373    

25.Yakın ilgi ve rehberlik alabilmem  ,860    

24.Ġlk amirimden övgü duyabilmem  ,807    

23.Aidiyet duygusu hissettirmesi ,445 ,672    

22.Performansım hakkında geri bildirim sunması  ,653    

13.ĠĢ güvencesi (Uzun süreli istihdam imkanı)   ,789   

17.Yan haklar ( sağlık sigortası, özel emeklilik fonu, Ģirket 

hissesi dağıtımı, vb.)   ,770   

21.Güvenli bir iĢ ortamı sunması (iĢ güvenliği ve sağlığı) ,401  ,668   

4.Huzurlu bir çalıĢma ortamı sunması ,417  ,503   

2.Ücret/ MaaĢ    ,853  

1.Güç ve otorite elde etmek    ,739  

3.Kariyer geliĢimi için fırsat sağlaması ,535   ,656  

20.Hedeflerin varlığı ,491   ,499  

16.Üstün baĢarının ödüllendirilmesi     ,738 

5.Karar alma süreçlerine katılım sağlaması ,512    ,553 

12.Prestijli bir iĢletmede çalıĢmak   ,463  ,495 
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5.1.7.3.  X ve Y KuĢağına Ait Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  Öl eği; 

Faktör Analizi  

X ve Y kuĢağına mensup Ġnsan kaynakları yöneticilerine Z kuĢağını göz 

önünde bulundurarak yaptırılan değerlendirmede az sayıda (45) yöneticiden geri dönüĢ 

alındığı için ayrıca bir faktör analizine gidilmemiĢtir.  

5.1.7.4. X ve Y KuĢağına Ait ĠĢ Tercihi Öl eği; Faktör Analizi 

X ve Y kuĢağına mensup Ġnsan kaynakları yöneticilerine Z kuĢağını göz 

önünde bulundurarak yaptırılan değerlendirmede az sayıda (45) yöneticiden geri dönüĢ 

alındığı için ayrıca bir faktör analizine gidilmemiĢtir.  

5.1.8. Öl eklerin G venilirliği 

Her iki değiĢkenin ve onların boyutlarının güvenirliğini ölçmek için toplanan 

veriler güvenilirlik analizinden geçirilmiĢtir. Anketin güvenilirlik düzeyini saptamak 

amacıyla Cronbach Alfa güvenilirlik analizi kullanılmıĢtır.  

Maddeler arası korelâsyona bağlı uyum değerini gösteren Cronbach Alfa 

değeri faktör altındaki soruların güvenilirlik değerini göstermektedir. Cronbach Alfa 

değerinin ,70 ve üstü olduğu durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilir. Ancak, 

soru sayısının az olduğu durumlarda bu sınır ,60 değeri ve üstü olarak kabul edilebilir 

127.  

5.1.8.1. Z KuĢağına Ait Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  Öl eği; 

G venilirlik Analizi  

Tablo 16‟da Kariyer Tercihi ölçeğinin her bir boyutu için yapılan güvenilirlik 

analizlerinin sonucu gösterilmiĢtir. Her bir boyut incelendiğinde değerlerin ,70‟in 

üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durumda ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu 

ifade edilebilir. 

                                                 
127

  Beril DurmuĢ, E.Serra Yurtkoru ve Murat Çinko, Sos al Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Ġstanbul: 

Beta Basım, 2013, S.89 
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Tablo 16: Kari er Tercihi Bo utlarının G venirlilik Değeri ve Madde Sa ısı 

 

Faktör No 

 

Boyutlar 
Alt Boyutlar Cronbach Alfa 

 

Madde Sa ısı 

1 DıĢsal 
ĠĢin Parasal ve 

Mesleki Katkısı 
,793 4 

2 KiĢilerarası Ailenin Beklentileri ,841 3 

3 Ġ sel 
KiĢisel Değer ve 

Beklentiler 
,880 5 

4 KiĢilerarası 
Önemli KiĢilerin 

Beklentileri 
,856 4 

5 DıĢsal Pi asa KoĢulları ,881 2 

6 Ġ sel Beceri ve Yetenekler ,716 3 

Tablo 17‟de Kariyer Tercihi ölçeğinin genelinde yapılan güvenilirlik analizinin 

sonucuna yer verilmiĢtir. Elde edilen veriler ıĢığında “Kariyer Tercihi” ölçeğinin geneli 

için yapılan güvenilirlik analizine göre Cronbach Alfa değeri ,886 bulunmuĢtur. Bu 

durumda ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 17: Kari er Tercihi Öl eğinin G venirlilik Değeri ve Madde Sa ısı 

Boyutlar Cronbach Alfa Madde Sa ısı 

KARĠYER TERCĠHĠ 

(GENEL) 
,886 21 

5.1.8.2. Z KuĢağına Ait ĠĢ Tercihi Öl eği; G venilirlik Analizi 

Elde edilen veriler sonucunda “ĠĢ Tercihi” ölçeğinin geneli için yapılan 

güvenilirlik analizine göre Cronbach Alfa değeri ,941 bulunmuĢtur. Bu durumda 

ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu ifade edilebilir. Tablo 18‟de ĠĢ Tercihi 

ölçeğinin genelinde yapılan güvenilirlik analizinin sonucuna yer verilmiĢtir. Kullanılan 

ölçeğin orijinalinde ĠĢ Tercihi alt boyutlara ayrılmamıĢ ve bir bütün olarak ele 

alınmıĢtır. Ölçekte değiĢiklik yapmamak adına Cronbach Alfa değeri genel olarak 

hesaplanmıĢtır. 
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Tablo 18: ĠĢ Tercihi Öl eğinin G venirlilik Değeri ve Madde Sa ısı 

Boyutlar Cronbach Alfa Madde Sa ısı 

Ġġ TERCĠHĠ  GENEL  ,941 25 

5.1.8.3.  X ve Y KuĢağına Ait Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  Öl eği; 

G venilirlik Analizi 

X ve Y kuĢağına mensup yöneticilere yapılan ankette analize dahil edilen 45 

adet anketin sonuçlarına göre yapılan güvenilirlik analizine iliĢkin bulgular tablo 19‟da 

paylaĢılmıĢtır. Bu tabloda bazı faktörlerin Cronbach Alfa değerinin arzu edilen değer 

olan ,7‟nin altında olduğu görülmektedir. Sosyal bilimler alanında yürütülen 

çalıĢmalarda bu değerin ,5‟e kadar makul kabul edilebileceği araĢtırma yöntemleri 

yazınında ifade edilmektedir.
 128 

Tablo 19: X ve Y KuĢağı Kari er Tercihi Bo utlarının G venirlilik Değeri ve 

Madde Sa ısı 

Faktör No Boyutlar Alt Boyutlar Cronbach Alfa Madde Sa ısı 

1 DıĢsal 
ĠĢin Parasal ve 

Mesleki Katkısı 
,545 4 

2 KiĢilerarası Ailenin Beklentileri ,942 3 

3 Ġ sel 
KiĢisel Değer ve 

Beklentiler 
,586 5 

4 KiĢilerarası 
Önemli KiĢilerin 

Beklentileri 
,797 4 

5 DıĢsal Pi asa KoĢulları ,939 2 

6 Ġ sel Beceri ve Yetenekler ,552 3 

Tablo 20‟de X ve Y KuĢağına ait Kariyer Tercihi ölçeğinin genelinde yapılan 

güvenilirlik analizinin sonucuna yer verilmiĢtir. Elde edilen veriler ıĢığında “Kariyer 

Tercihi” ölçeğinin geneli için yapılan güvenilirlik analizine göre Cronbach Alfa değeri 

,861 bulunmuĢtur. Bu durumda ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu ifade 

edilebilir. 

                                                 
128

  AltunıĢık vd, s.116 
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Tablo 20: X ve Y KuĢağı Kari er Tercihi Öl eğinin G venirlilik Değeri ve Madde 

Sa ısı 

Boyutlar Cronbach Alfa Madde Sa ısı 

KARĠYER TERCĠHĠ 

(GENEL) 
,861 21 

5.1.8.4. X ve Y KuĢağına Ait ĠĢ Tercihi Öl eği; G venilirlik Analizi 

Elde edilen veriler sonucunda “ĠĢ Tercihi” ölçeğinin geneli için yapılan 

güvenilirlik analizine göre Cronbach Alfa değeri ,945 bulunmuĢtur. Bu durumda 

ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu ifade edilebilir. Tablo 21‟de ĠĢ Tercihi 

ölçeğinin genelinde yapılan güvenilirlik analizinin sonucuna yer verilmiĢtir. Kullanılan 

ölçeğin orijinalinde ĠĢ Tercihi alt boyutlara ayrılmamıĢ ve bir bütün olarak ele 

alınmıĢtır. Ölçekte değiĢiklik yapmamak adına Cronbach Alfa değeri genel olarak 

hesaplanmıĢtır. 

Tablo 21: X ve Y KuĢağı ĠĢ Tercihi Öl eğinin G venirlilik Değeri ve Madde Sa ısı 

Boyutlar Cronbach Alfa Madde Sa ısı 

Ġġ TERCĠHĠ  GENEL  ,945 25 

5.2. VERĠ ANALĠZĠ VE BULGULARININ YORUMLANMASI 

5.2.1. Tanımla ıcı Ġstatistiksel Veriler 

AraĢtırmada elde edilen veriler Z KuĢağı iĢgörenler ve X ve Y KuĢağı Ġnsan 

Kaynakları Yöneticileri için ayrı ayrı incelenmiĢtir.  

5.2.1.1. Z KuĢağı Tanımla ıcı Ġstatistik Verileri 

Saha araĢtırmasında Z KuĢağına mensup iĢgören anketlerinden toplam 219 adet 

anket toplanmıĢ olup 6 tanesi deneklerin yaĢlarının 24 yaĢından büyük olmaları 

sebebiyle değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır. 3 anket ise hedef kitleye dahil olmadığı için 
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silinmiĢtir. Geçerli 210 adet iĢgören anketi ile analizler yapılmıĢtır. Toplanan anketlerin 

tanımlayıcı istatistikleri aĢağıdaki gibidir. 

AraĢtırmaya katılan Z KuĢağına mensup iĢgörenlerden 125 adedi kadınlardan 

oluĢurken, 85 adedi erkeklerden oluĢmaktadır. ġekil 2‟de ilgili grafik gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 2: Z KuĢağı ĠĢgörenlerin Kadın Erkek Oranı 

AraĢtırmaya katılan Z KuĢağına mensup iĢgörenlerin 158 tanesi özel sektörde 

görev alırken, 52 tanesi kamu sektöründe görev yapmaktadır. ĠĢgörenlerin çalıĢtıkları 

sektör dağılımı Ģekil 3‟te yüzdelik dilim halinde gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 3: Z KuĢağı ĠĢgörenlerin Sektör Dağılımı Oranı 

AraĢtırmaya Z KuĢağına mensup iĢgörenlerden 1995 yılı ve sonrası doğumlular 

dahil edilmiĢtir. Tablo 22‟de görüldüğü üzere 19 ve 20 yaĢındaki gençler henüz iĢ 

60% 

40% 
Kadın

Erkek

25% 

75% 
Kamu Sektörü

Özel Sektör
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hayatına tam anlamıyla atılamadığından ankete katılım oranları diğer yaĢ gruplarına 

nazaran daha azdır.  

Tablo 22: Z KuĢağı ĠĢgörenlerin YaĢlara Göre Dağılımı  

Doğum Yılı YaĢ KiĢi Sa ısı 

1995 19 8 

1996 20 20 

1997 21 49 

1998 22 76 

1999 23 56 

2000 24 4 

AraĢtırmaya dahil olan Z KuĢağı iĢgörenlerin okudukları bölümler ve kiĢi 

sayıları tablo 23‟te gösterilmiĢtir. Toplamda 210 adet iĢgören anketinden 126 adeti 4 

yıllık ve üzeri bölümlerden mezun bireylerden oluĢurken, 84 adeti 2 yıllık bölümlerden 

mezun kiĢilerden oluĢmaktadır.  
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Tablo 23: Z KuĢağı ĠĢgörenlerin Okudukları Böl mlere Göre Dağılımı 

Okunulan Böl m Lisans / Ön Lisans KiĢi Sa ısı 

Acil ve Ġlk Yardım Ön Lisans 27 

Ağız ve DiĢ Sağlığı Ön Lisans 2 

Anestezi Ön Lisans 7 

Beslenme ve Diyetetik Lisans 10 

Biyomedikal Cihaz 

Teknolojileri 
Ön Lisans 1 

Dil ve KonuĢma Terapisi Lisans 2 

DiĢ Hekimliği Lisans 3 

DiĢ ve Protez Teknikerliği Ön Lisans 1 

Diyaliz Hizmetleri Ön Lisans 13 

Ebelik Lisans 19 

Eczacılık Lisans 11 

Elektronörofizyoloji 

Teknikerliği 
Ön Lisans 2 

Ergoterapi Lisans 2 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans 36 

HemĢirelik Lisans 33 

Nükleer Tıp Teknolojileri Ön Lisans 1 

Odyoloji Ön Lisans 2 

Ortez ve Protez Teknikerliği Ön Lisans 1 

Patoloji ve Laboratuvar 

Teknikerliği 
Ön Lisans 6 

Perfüzyon Teknikerliği Ön Lisans 4 

Psikoloji Lisans 2 

Radyoloji Ön Lisans 4 

Sağlık Yönetimi Ön Lisans 10 

Tıbbi Görüntüleme ve 

Laboratuvar 
Ön Lisans 3 

Tıp Fakültesi Lisans 8 

5.2.1.2. X ve Y KuĢağı Tanımla ıcı Ġstatistik Verileri 

Saha araĢtırmasında X ve Y KuĢağına mensup Ġnsan Kaynakları Yöneticileri 

anketlerinden toplam 58 adet anket toplanmıĢ olup 3 tanesi deneklerin yaĢlarının söz 

konusu aralığa dahil olmaması sebebiyle değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır. 10 anket ise 
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tutarsızlık nedeniyle değerlendirmeye alınmamıĢtır. Geçerli 45 adet yönetici anketi ile 

analizler yapılmıĢtır. Toplanan anketlerin tanımlayıcı istatistikleri aĢağıdaki gibidir. 

AraĢtırmaya katılan X ve Y KuĢağına mensup Ġnsan Kaynakları Yöneticilerinin 

29 adedi kadınlardan oluĢurken, 16 adedi erkeklerden oluĢmaktadır. ġekil 4‟te ilgili 

grafik gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 4: X ve Y KuĢağı Ġnsan Ka nakları Yöneticilerinin Kadın Erkek Oranı 

AraĢtırmaya dahil olan X ve Y KuĢağına mensup Ġnsan Kaynakları 

Yöneticilerinin 34 tanesi özel sektörde görev alırken, 11 tanesi kamu sektöründe görev 

yapmaktadır. Yöneticilerin çalıĢtıkları sektör dağılımı Ģekil 5‟te yüzdelik dilim halinde 

gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 5: X ve Y KuĢağı Ġnsan Ka nakları Yöneticilerinin Kadın Erkek Oranı 
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AraĢtırmaya katılan Ġnsan Kaynakları Yöneticilerinden 1965-1980 yılları 

arasında doğanlar X KuĢağı, 1981-1994 yılları arasında doğanlar Y KuĢağı olara kabul 

edilmiĢtir. ġekil 6‟da görüldüğü üzere X KuĢağına mensup 10 yönetici bulunurken, Y 

KuĢağına mensup 35 yönetici bulunmaktadır.  

 

ġekil 6: X ve Y KuĢağı Ġnsan Ka nakları Yöneticilerinin Kadın Erkek Oranı 

5.2.2. Hipotez Testi ve Bulguların Yorumlanması 

Tablo 24‟te One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test sonuçlarına yer 

verilmiĢtir. Uygulanan test sonucunda p değeri 0,001 olarak bulunmuĢtur. p<0,05 

olduğu için verinin normal dağılım ile uyum göstermediği ifade edilebilir. Ancak 

ölçeğin likert tipinde olması nedeniyle, K-S analizinde bu sonucun çıkması gayet 

normaldir. Bu nedenle K-S analizi ile yetinilmemiĢ, histogram grafikleri ve Q-Q 

grafikleri incelenmiĢ neticede verinin normal dağılıma uygun olduğu kanaatine 

varılmıĢtır. Bahsi geçen histogram grafikleri ve Q-Q grafikleri Ek-2‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 24: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
KTMTF1  

ORT 

KTMTF2 

ORT 

KTMTF3  

ORT 

KTMTF4 

ORT 

KTMTF5 

ORT 

KTMTF6 

ORT 

N 210 210 210 210 210 210 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 4,2250 3,1002 4,2276 2,7690 4,3643 3,9700 

Std. Deviation ,56219 ,91782 ,54307 ,91387 ,60848 ,62970 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,125 ,099 ,180 ,100 ,249 ,205 

Positive ,101 ,085 ,134 ,063 ,249 ,148 

Negative -,125 -,099 -,180 -,100 -,247 -,205 

Test Statistic ,125 ,099 ,180 ,100 ,249 ,205 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 

%22 

%78 

X

KuĢağı

Y

KuĢağı
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Tablo 25: Z KuĢağı Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  Öl eği T Testi  

 

1. tabloda Kariyer Tercihi ölçeğinin 1. Faktör ve 2. faktör Ortalamaları (Mean), Birim Sayıları (N), 

Standart Sapma (Std. Deviation) ve Standart Hata Değerleri (Std. Error Mean) verilmiĢtir. Ortalamalara 

baktığımız zaman 1. faktör 4.22 , 2. Faktör ise 3,10 olduğu görülmektedir.  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Kariyer Tercihi 1. Faktör 4,2250 210 ,56219 ,03879 

Kariyer Tercihi 2. Faktör 3,1002 210 ,91782 ,06334 

2. tablo ise 1. Faktör ve 2. Faktör arasındaki iliĢkiyi açıklamaktadır. Korelasyon (Correlation) değeri ,091 

ve Anlamlılık değeri (Sig.) 0,188 „dir. Bu değerler bize Korelasyon değerinin anlamlı bir korelasyon ifade 

etmediğini göstermektedir. 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Kariyer Tercihi 1. Faktör Kariyer 

Tercihi 2. Faktör 
210 ,091 ,188 

3. tablo ise 1. Faktör ve 2. Faktör arasındaki fark (Mean), bu farkın Standart Sapması (Std. Deviation) ve 

Standart Hatası (Std. Error Mean) verilmektedir. Faktörler arasındaki farkın %95 güven ile sınırları 

(Lover- Upper) ve bunlara bağlı hesaplanan t değeri, serbestlik değeri (df) ve t değerine bağlı anlamlılık 

değeri (Sig.) verilmiĢtir. Anlamlılık değeri sıfıra oldukça yakın olduğu için program sıfır olarak aramıĢtır. 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 KTMTF1ORT 

        KTMTF2ORT 
1,12476 1,03166 ,07119 ,98442 1,26511 15,799 209 ,000 

 

H1.0: Z KuĢağının kariyer tercihi (meslek tercihi) kapsamında algıladığı iĢin 

parasal ve mesleki katkısı ile ailenin beklentileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark yoktur. 

H1.1: Z KuĢağının kariyer tercihi (meslek tercihi) kapsamında algıladığı iĢin 

parasal ve mesleki katkısı ile ailenin beklentileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark vardır. 
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Anlamlılık değeri (Sig.) 0,05‟den küçük olduğu için H1.0 hipotezimiz 

reddedilmiĢtir. Yani iĢin parasal ve mesleki katkısı ile ailenin beklentileri arasında fazla 

olmasa da anlamlı bir fark vardır. 

Tablo 26: Z KuĢağı Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  Ortalamaları Öl eği T Testi  

 

1. tabloda Kariyer Tercihi ölçeğinin Ġçsel, DıĢsal ve KiĢilerarası Faktör Ortalamaları (Mean), Birim 

Sayıları (N), Standart Sapma (Std. Deviation) ve Standart Hata Değerleri (Std. Error Mean) verilmiĢtir. 

Ortalamalara baktığımız zaman Ġçsel Faktör 4,13; DıĢsal Faktör 4,27; KiĢilerarası Faktörün 2,91 olduğu 

görülmektedir.  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
DISSALORT 4,2715 210 ,51483 ,03553 

ICSELORT 4,1330 210 ,52899 ,03650 

Pair 2 
DISSALORT 4,2715 210 ,51483 ,03553 

KISARAORT 2,9110 210 ,85204 ,05880 

Pair 3 
ICSELORT 4,1330 210 ,52899 ,03650 

KISARAORT 2,9110 210 ,85204 ,05880 

2. tablo DıĢsal Faktör-Ġçsel Faktör, DıĢsal Faktör-KiĢilerarası Faktör, Ġçsel Faktör-KiĢilerarası Faktörler 

arasındaki iliĢkiyi açıklamaktadır. Korelasyon (Correlation) değerleri sırasıyla 0,729; 0,126 ve 0,190‟dır.  

ve Anlamlılık değerleri ise (Sig.) 0,00; 0,69 ve 0,06‟dır. Bu değerler bize Korelasyon değerinin anlamlı 

bir korelasyon ifade etmediğini göstermektedir. 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 DISSALORT & ICSELORT 210 ,729 ,000 

Pair 2 DISSALORT & KISARAORT 210 ,126 ,069 

Pair 3 ICSELORT & KISARAORT 210 ,190 ,006 

 3. tablo ise DıĢsal Faktör-Ġçsel Faktör, DıĢsal Faktör-KiĢilerarası Faktör, Ġçsel Faktör-KiĢilerarası 

Faktörler arasındaki fark (Mean), bu farkın Standart Sapması (Std. Deviation) ve Standart Hatası (Std. 

Error Mean) verilmektedir. Faktörler arasındaki farkın %95 güven ile sınırları (Lover- Upper) ve bunlara 

bağlı hesaplanan t değeri, serbestlik değeri (df) ve t değerine bağlı anlamlılık değeri (Sig.) verilmiĢtir. 

Anlamlılık değeri sıfıra oldukça yakın olduğu için program sıfır olarak aramıĢtır. 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
DISSALORT - 

ICSELORT 
,13843 ,38444 ,02653 ,08613 ,19073 5,218 209 ,000 

Pair 2 
DISSALORT - 

KISARAORT 
1,36043 ,93844 ,06476 1,23276 1,48809 21,008 209 ,000 

Pair 3 
ICSELORT - 

KISARAORT 
1,22200 ,91361 ,06305 1,09771 1,34629 19,383 209 ,000 
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H2.0: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı dıĢsal faktörler 

ile içsel faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur.  

H2.1: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı dıĢsal faktörler 

ile içsel faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır.  

H3.0: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı dıĢsal faktörler 

ile kiĢiler arası faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 

H3.1: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı dıĢsal faktörler 

ile kiĢiler arası faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır.  

H4.0: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı içsel faktörler 

ile kiĢilerarası faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur.  

H4.1: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı içsel faktörler 

ile kiĢilerarası faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır.  

Anlamlılık değerleri (Sig.) 0,05‟den küçük olduğu için H2.0, H3.0, H4.0 

hipotezleri reddedilmiĢtir.  
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SONUÇ 

 

Dünyada her geçen gün değiĢen ve geliĢen ekonomik, teknolojik, sosyal ve 

siyasal olaylar nedeniyle dünyaya yeni gelen insanların özellikleri de buna bağlı olarak 

değiĢiklik göstermektedir. Söz konusu değiĢiklikler çalıĢma yaĢamında da kendini 

gösterdiğinden iĢletmelerin yeni nesillerin iĢ yaĢamından beklentilerini tespit etmesi ve 

buna yönelik çalıĢmalar yapması gerektiği görülmektedir. ÇalıĢma yaĢamına yeni adım 

atmıĢ olan Z KuĢağının isteği kendisini anlayan, isteklerine cevap veren, motivasyon 

unsurlarına göre çalıĢma koĢullarını düzenleyebilen, eğitim ve kiĢisel geliĢimleri 

açısından kendilerine imkan sağlayacak Ģirketlerde görev almaktır. Bu nedenle 

Ģirketlerin kendilerini bu alanda geliĢtirmeleri ve değiĢtirmeleri gerekmektedir.  

Z KuĢağı bir takım özellikler bakımından kendinden önce gelen X ve Y 

kuĢaklarından farklı olduğu için, önceden geliĢtirilen çalıĢma koĢulları, motivasyon 

unsurları, kurum kültürleri bu kuĢak ile uyumlu olmadığı taktirde iĢletmelerin personel 

kayıpları ile karĢılaĢmaları kaçınılmazdır. 

YapmıĢ olduğumuz bu çalıĢmada Z kuĢağının iĢ yaĢamından beklentilerinin, iĢ 

ve meslek tercihlerine iliĢkin algılamalarının, X ve Y KuĢağı Ġnsan Kaynakları 

Yöneticilerinin Z KuĢağına iliĢkin beklentileri ve algılamaları arasında anlamlı iliĢki 

olup olmadığını görmek amacıyla yapılan faktör analizi için istatistik paket programları 

kullanılmıĢtır.  

Hipotez analiz sürecinde parametrik/nonparametrik analizini belirlemek için 

normal dağılım analizi yapılmıĢtır. Normal dağılım analizi sonucu dağılımın normal 

dağılım gösterdiği tespit edilmiĢtir. Grafikler Ģekiller halinde gösterilmiĢtir.  

ÇalıĢmada Z kuĢağının çalıĢma yaĢamında ideal kurumdan, ideal yöneticiden, 

ideal yönetimden beklentilerinin ne olduğuna değinilmiĢ, iĢ ve meslek tercihlerini 

yaparken hangi hususlara önem verdikleri açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun yanında X 

ve Y KuĢağı Ġnsan Kaynakları Yöneticilerinin Z KuĢağına iliĢkin beklenti ve 
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algılamalarına değinilmiĢ, yeni nesili çalıĢma hayatına hazırlamak adına neler 

yapacakları araĢtırılmıĢtır.  

AraĢtırmanın sonucunda red edilen ve kabul edilen hipotezler Ģu Ģekildedir; 

H1.0: Z KuĢağının kariyer tercihi (meslek tercihi) kapsamında algıladığı iĢin 

parasal ve mesleki katkısı ile ailenin beklentileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark yoktur. (Red) 

H1.1: Z KuĢağının kariyer tercihi (meslek tercihi) kapsamında algıladığı iĢin 

parasal ve mesleki katkısı ile ailenin beklentileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark vardır. (Red) 

H2.0: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı dıĢsal faktörler 

ile içsel faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. (Red) 

H2.1: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı dıĢsal faktörler 

ile içsel faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır. (Kabul) 

H3.0: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı dıĢsal faktörler 

ile kiĢiler arası faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. (Red) 

H3.1: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı dıĢsal faktörler 

ile kiĢiler arası faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır. (Kabul) 

 H4.0: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı içsel faktörler 

ile kiĢilerarası faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. (Red) 

H4.1: Z kuĢağının kariyer meslek tercihi kapsamında algıladığı içsel faktörler 

ile kiĢilerarası faktörler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır. (Kabul) 

X ve Y KuĢağı Ġnsan Kaynakları Yöneticileri, Z KuĢağının dıĢsal faktörlere 

oldukça önem verdiğini, içsel faktörlere çok fazla önem vermediklerini, kiĢilerarası 

faktörlere ise hiç önem vermediklerini düĢünmektedir. Z KuĢağının cevaplarına 

bakıldığında dıĢsal faktörlere oldukça önem verdikleri, içsel faktörlere ise X ve Y 

KuĢağı Yöneticilerin düĢündüğünden daha fazla önem verdikleri görülmektedir.  
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Aycan ve FikretpaĢa‟nın 2003‟te üniversite öğrencileri ile yaptığı bugünün Y 

KuĢağını oluĢturan kiĢiler güç ve otoriteye önem verirken, bugünün Z KuĢağı bireyleri 

güç ve otoriteye çok fazla önem vermemektedir. Z KuĢağı için yüksek ücretin iĢ ve 

meslek seçiminde oldukça önem verilen bir faktör olduğu; buna karĢılık aile 

beklentilerinin, diğer akrabaların ve öğretmenlerin beklentilerinin, arkadaĢların meslek 

tercihlerinin ise onlar için önemsiz olduğu görülmektedir.  
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Ek.1 Anket Formu Örneği 
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mevcut iĢinizi tercih ederken verdiğiniz kararı göz önünde bulundurarak kariyer 

tercihinizi (meslek tercihi) yaparken hangi hususa ne kadar önem verdiğinizi belirtiniz. 

Ġfadelerle ilgili doğru veya yanlıĢ seçenek bulunmamaktadır. Bu nedenle ifadeleri 

okuduğunuzda aklınıza gelecek ilk cevap sizin tutumunuzu en iyi yansıtan olacaktır. 

Elde edilecek veriler yapılacak bir bilimsel araĢtırmaya da kaynak teĢkil edecektir. 

Sizlerden her hangi bir kimlik bilgisi istenmemektedir. Ankette yer alan bilgiler 

araĢtırmacı ve danıĢmanı üçüncü kiĢi ve kurumlarla paylaĢılmayacaktır. 
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AĢağıda görmüĢ olduğunuz her bir önerme için, iĢ tercihinizi  aparken 

söz konusu önermede yer alan ifadeye ne derecede önem verdiğinizi 

ilgili kutuyu iĢaretleyerek belirtiniz (“!!”  Hiç önemli değil, “”  

Önemli değil, “”  Ne önemli ne de önemli değil (Ortadayım), “” 

 Önemli, “!!”  Çok önemli anlamına gelmektedir). Önermelerle 

ilgili doğru veya yanlıĢ bir seçenek bulunmamaktadır. Bu nedenle 

ifadeyi okuduğunuzda aklınıza gelen ilk cevap sizin tutumunuzu en iyi 

yansıtan olacaktır. H
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em
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 d
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il
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 Gireceğim işe ilişkin kararımı verirken…      

1 Güç ve otorite elde etmek !!    !! 

2 Ücret / maaĢ !!    !! 

3 Kariyer geliĢimi için fırsat sağlaması !!    !! 

4 Huzurlu bir çalıĢma ortamı sunması !!    !! 

5 Karar alma süreçlerine katılım sağlaması !!    !! 

6 ĠĢimde inisiyatif kullanabilme !!    !! 

7 KiĢisel geliĢime fırsat sağlaması !!    !! 

8 BaĢarma duygusu vermesi !!    !! 

9 Yaratıcılığa imkan tanıması !!    !! 

10 KiĢilerarası iyi iliĢkiler kurma imkanı !!    !! 

11 Ġlgi çekici bir iĢ olması !!    !! 

12 Prestijli bir iĢletmede çalıĢmak !!    !! 

13 ĠĢ güvencesi (uzun süreli istihdam imkanı) !!    !! 

14 Yapacağım iĢten dolayı gurur duymak !!    !! 

15 ĠĢimde taĢıyacağım sorumluluk !!    !! 

16 Üstün baĢarının ödüllendirilmesi !!    !! 

17 
Yan haklar (sağlık sigortası, özel emeklilik fonu, Ģirket hissesi 

dağıtımı, vb.) 
!!    !! 

18 Birden çok beceriyi bir arada kullanabilme imkanı !!    !! 

19 Topluma katkı sağlama duygusu !!    !! 

20 Hedeflerin varlığı !!    !! 

21 Güvenli bir iĢ ortamı sunması (iĢ güvenliği ve sağlığı) !!    !! 

22 Performansım hakkında geri bildirim sunması !!    !! 

23 Aidiyet duygusu hissettirmesi !!    !! 

24 Ġlk amirimden övgü duyabilmem !!    !! 

25 Yakın ilgi ve rehberlik alabilmem !!    !! 

Lütfen arka sayfaya geçiniz. 
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AĢağıda görmüĢ olduğunuz her bir önerme için, kariyer tercihinizi 

(meslek tercihi) yaparken söz konusu önermede yer alan ifadeye ne 

derecede önem verdiğinizi ilgili kutuyu iĢaretleyerek belirtiniz (“!!” 

 Hiç önemli değil, “”  Önemli değil, “”  Ne önemli ne de 

önemli değil (Ortadayım), “”  Önemli, “!!”  Çok önemli 

anlamına gelmektedir). Önermelerle ilgili doğru veya yanlıĢ bir seçenek 

bulunmamaktadır. Bu nedenle ifadeyi okuduğunuzda aklınıza gelen ilk 

cevap sizin tutumunuzu en iyi yansıtan olacaktır. H
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 Kariyer tercihimde…      

1 Daha iyi bir yaĢam standardına ulaĢma fırsatı !!    !! 

2 Yüksek bir ücret elde etme fırsatı  !!    !! 

3 Toplum içinde elde edeceğim statü !!    !! 

4 Kariyer yapma imkânını kolaylaĢtırması !!    !! 

5 Babamın benim hakkımdaki beklentileri !!    !! 

6 Annemin benim hakkımdaki beklentileri !!    !! 

7 Diğer akrabalarımın benim hakkımdaki beklentileri !!    !! 

8 KiĢisel değerlerim !!    !! 

9 Topluma katkıda bulunma fırsatı !!    !! 

10 Yeni Ģeyler öğrenme ve geliĢme fırsatı sunması !!    !! 

11 KiĢisel arzularım/isteklerim !!    !! 

12 Aklımda yer alan kendime iliĢkin imaja uygunluk  !!    !! 

13 Öğretmenlerimin / hocalarımın benim hakkımdaki beklentileri !!    !! 

14 Rol model aldığım kiĢiler !!    !! 

15 ArkadaĢlarımın kariyer tercihleri !!    !! 

16 En yakın arkadaĢlarımın benim hakkımdaki beklentileri !!    !! 

17 ĠĢ bulma piyasasındaki boĢluklar ve fırsatlar !!    !! 

18 ĠĢlerin müsait olması / iĢ bulma imkânı sunması !!    !! 

19 Doğasından kaynaklanan zorlayıcı bir iĢ olması !!    !! 

20 Yeni iĢimle birlikte değiĢecek olan yaĢam biçimim !!    !! 

21 Beceri ve kabiliyetlerim !!    !! 

Anketimiz tamamlanmıştır. İlginize teşekkür ederiz. 
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Ek.2 Normal Dağılım Analizlerine ĠliĢkin Grafikler 

 

ġekil 7: Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  1. Faktör Normal Dağılım Eğrisi 

 

 

ġekil 8: Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  1. Faktör Normal Dağılım Grafiği 
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ġekil 9: Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  2. Faktör Normal Dağılım Eğrisi 

 

 

 

ġekil 10: Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  2. Faktör Normal Dağılım Grafiği 
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ġekil 11: Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  3. Faktör Normal Dağılım Eğrisi 

 

 

ġekil 12: Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  3. Faktör Normal Dağılım Grafiği 
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ġekil 13: Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  4. Faktör Normal Dağılım Eğrisi 

 

 

ġekil 14: Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  4. Faktör Normal Dağılım Grafiği 
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ġekil 15: Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  5. Faktör Normal Dağılım Eğrisi 

 

 

ġekil 16: Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  5. Faktör Normal Dağılım Grafiği 
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ġekil 17: Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  6. Faktör Normal Dağılım Eğrisi 

 

 

ġekil 18: Kari er Tercihi  Meslek Tercihi  6. Faktör Normal Dağılım Grafiği 

 


