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ÖZ 

Z KUŞAĞININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ve KARİYER 

DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ (BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ) 

Toplumu oluşturan bireylerin yaşamlarını en iyi şartlar altında devam 

ettirebilmesi için hazırlandıkları iş hayatı veya kariyer yolculuğu bireysel 

yeteneklerin ve değerlerin algılanabilmesi ile başlamaktadır. Değerler ile ilgili 

farkındalığın iş hayatındaki belirleyici unsuru ise kariyer değerleridir. Bireylerin 

meslek hayatlarına yön veren kariyer değerleri; kişisel ihtiyaçlar, yetenekler ve 

değerlerden oluşmaktadır. Kariyer değerlerinin belirlenmesinde etkili olan 

unsurları incelemek ve analiz etmek meslek seçimlerinin değerlendirilmesine 

imkân sağlamaktadır. Çalışmada hem tarihçi yöntemden hem de alan 

araştırması yönteminden ve anket tekniğinden yararlanıldı. 

Bu çalışmanın amacı Z kuşağının meslek ve kariyer seçimlerine etki eden 

kariyer değerlerinin ve baskın kişilik özelliklerinin belirlenmesidir. Demografik 

özellikler ile kariyer değerleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı son 

dönemlerde tartışılan bir araştırma konusudur. Schein tarafından geliştirilen 

Kariyer Çapaları Ölçeği araştırmada kariyer değerlerini belirleme aracı olarak 

kullanılmıştır. Z kuşağının baskın kişilik özelliklerini ve kariyer değerlerini 

belirleyebilmek için Beykent Üniversitesinde eğitim alan öğrencilere anket 

uygulanmıştır.  

Anket sonucuna göre Z kuşağının kişilik özellikleri arasında “Yardım 

Sever, İyi Niyetli, Hoş Görülü, İçten ve Sevecen” özellikleri öne çıkmaktadır. 

Araştırma sonucunda öğrenciler için Girişimcilik çapası diğerlerinden daha 

anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyeti, ebeveyn çalışma ve 

eğitim durumuna göre kariyer çapalarının farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT 

PERSONALITY TRAITS AND CAREER VALUES OF Z 

GENERATION, BEYKENT UNIVERSITY STUDENTS' EXAMPLE 

 The work life or career journey which the individuals who build the society 

are prepared to sustain their lives under the best conditions starts with the 

perception of individual abilities and values. Career values are the determining 

factor  in the awareness of values in business life. Career values of individuals 

which direct their professional life compose of personal needs, talents and values. 

To examine and analyze the factors which are effective in determining the value 

of career, provide the opportunity for evaluating of the professional choices. In 

the study, both the historian method and the field research method and the survey 

technique were used. 

 The aim of this study is to determine the career values and dominant 

personality traits of the Z generation in profession and career choices. In 

addition, whether there is a significant difference 

between demographic characteristics and career values is the subject of research. 

Career Nominal Anchor Scale which is developed by Schein (1990) has been used 

as a means of determining the value of career in the research. In order to 

determine the dominant personality traits and career values of the Z generation, 

a questionnaire was applied to the students at Beykent University. 

 According to the results of questionnaire, among the personality traits of 

the Z generation, “Charitable, Well-Meaning, Tolerant, Candid and 

Affectionate” features stand out. Following the search, it was determined that 

entrepreneurship anchor is more significant than any other anchors for the 

students. In addition, students' gender, parental work and according to their 

education situations, it has been confirmed that their career anchor differs from. 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/determining%20factor
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/determining%20factor
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GİRİŞ 

Birçok birey meslek seçimi yaparken zorlanmaktadır. Özellikle gençlerde ilk 

iş tecrübesinden önce bu durumla karşı karşıya kalmaktadır. Okul yaşantısının 

bitmesinin ardından iş hayatına başlarken yapmak istedikleri işe karar vermede 

karşılaşılan zorlukları tecrübe etmektedirler. Bu durum genellikle üniversite 

mezunlarında gözlemlenmekte ve mezunların öz güveninde düşüş ve yoğun endişe 

yaşamaktadırlar. 

Meslek seçimi insan hayatının en önemli karalarından biridir ve insanlar 

genellikle ilk seçim ile iş hayatını tamamlamaktadır. Bu nedenle meslek seçimi 

yaparken bütün ayrıntıları düşünüp her faktörü hesaplamak gerekmektedir. Meslek 

seçimi bireyin kariyer hayatını oluşturduğu için en önemli faktörlerin belirlenmesi ve 

bunların farkında olunması seçimin başarısını doğrudan etkileyecektir. Bu faktörlerin 

başında bireyin yetenekleri, ilgisi, zayıf ve kuvvetli yönleri, seçilecek olan meslekte 

başarı ve ilerleme imkânları, bu seçimi yapmanın sağlayacağı avantajların farkında 

olmak ve çalışma ortamının araştırılması gelmektedir.  

Günümüzde küçülen ve küreselleşen örgütsel yapılar ve iş görenlerin eğitim ve 

beklentilerindeki değişimler kariyer kavramının da değişmesine neden olmaktadır. 

Artık kariyer kavramı bir yükselme olmaktan öteye geçerek bu süreçteki tüm aşamaları 

kapsamaktadır. Meslek belirleme yani kariyer seçim süreci; kişinin değer, algısal 

tutumları ve aldığı sosyal destek süreçlerinin etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Kişinin bütünsel değerlendirmeleri sonucunda belirli bir kariyer seçimi gibi bir tutumu 

sergilemesi söz konusu olabilmektedir. Başka bir ifade ile kişinin; optimum faydaya 

ulaşabilmek için belirli bir kariyer seçimi sorunsalını vazife edinmesi ve çözüme 

ulaştırması kariyer kavramının hayat ile özdeşleştirilip bütün olarak ele alınması 

gerektiğini kanıtlamaktadır. Bu amaçla kariyerin insan hayatındaki değeri tartışmasız 

olarak önem taşımaktadır.  

Kariyer seçimine etki eden değerlerin belirlenmesi ve kariyer değerinin 

oluşturulması bireyin iç huzurunu arttırabileceği gibi başarıya ulaşmada avantaj da 

sağlayacaktır. Bu nedenle yapılan araştırmalarda kariyer değerleri belirlenmeye 

çalışılmış ve yol gösterici olması hedeflenmiştir. Kariyer değerleri ile ilgili yapılan 
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araştırmaların başında Edgar Schein’ın 1971 yılında Massachusetts Teknoloji 

Enstitüsü’ndeki çalışmalarının olduğu bilinmektedir. Schein’den sonra çalışmaların 

artarak devam ettiği gözlemlenmektedir. Ülkemizde de kariyer değerleri konusunda 

yapılan çalışmaların her geçen gün arttığı ve değer kazandığı literatürdeki çalışmaların 

artmasından da anlaşılmaktadır.  

Kariyer değerleri üzerine yapılan çalışmaların sektörel, mesleki ve farklı 

öğrenim gurupları üzerine olduğu gözlemlenmektedir. Bu araştırmada Z kuşağının 

kariyer değerlerini belirleyebilmek için yapılmıştır. Bu amaçla çalışmanın birinci 

bölümünde kişilik, kültür, kuşak kavramı ve kuşakları belirleyen sınıflar hakkında 

bilgiler verilecektir. İkinci bölümde değerler kavramı detayları ile incelenerek kariyer 

kavramı ve Schein’in kariyer değerleri paylaşılacaktır.  

Z kuşağının kariyer değerlerini belirleyebilmek için Beykent Üniversitesi 

öğrencileri çalışmanın evreni olarak alınmıştır. Beykent Üniversitesi öğrencilerine 

“Kariyer Değerleri Ölçeği” anketi yapılarak ulaşılan verilerin analizi ile elde edilen 

bulgular üçüncü bölümde paylaşılacaktır. Bulguların sonucunda öğrencilerin baskın 

karakteri ve kariyer değerleri belirlenecektir. Ayrıca elde edilen demografik bilgilerin 

kariyer değerlerine anlamlı derece de etki edip etmediği sonucuna ulaşılmaya 

çalışılacaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KİŞİLİK, KÜLTÜR, KUŞAK 

1. KİŞİLİK 

Kavramsal olarak Kişilik, Latince’deki “persona” kelimesinden türemektedir. 

Roma tiyatrosundaki oyuncuların kullandığı maskelere “persona” adı verilmiştir. Bu 

maskeler yardımı ile oyuncular rollerini gerçekleştirmektedir. Sahne ve seyirci 

arasındaki uzaklık fazla olduğu için, oyuncunun oynadığı role ilişkin yüz mimikleri 

görülemediğinden dolayı bu maskeler kullanılmıştır. “Persona” sözcüğü ile kişiler 

arasındaki farklılıkların anlatıldığı ileri sürülmüştür (Eroğlu, 2013: 217). Bu bölümde 

alt başlıklar halinde kişiliğin tanımı yapılarak kişilik özelliklerinden kısaca 

bahsedilecektir. Takip eden alt başlıklarda kişiliği oluşturan faktörlere değinilecektir. 

İlgili literatür taraması sonucunda elde edilen kişilik yaklaşımları hakkında detaylı 

bilgiler verilecektir. 

1.1. Kişiliğin Tanımı 

Kişiliğin tanımı ile ilgili literatürde birçok açıklama bulunmaktadır. Bu 

açıklamalardan, Yelboğa’ya göre, kişilik kavramı insanın sosyal yaşantısının bir 

parçası olmasından dolayı uzun yıllar boyunca ilgi görmüştür. Ancak, kişilik 

kavramının 1930’lu yıllarda kişilik psikolojisinin diğer sosyal bilim alanlarından ayrı 

bir bilimsel disiplin olarak ele alınması ile birlikte bilimsel anlamda gelişimi 

başlamıştır (Yelboğa, 2006: 198).  

Eren kişiliği, bireyin zihinsel, ruhsal ve fizyolojik özellikleri hakkında bilgi 

sahibi olması ve bu özelliklerini değerlendirmesi, kendisi için çıkar oluşturacak ve 

tatmin sağlayacak bir duruma geçmeyi istemesi olarak tanımlarken; bireyin başkaları 

açısından kişiliğini ise, toplum içinde belirli özelliklere ve rollere sahip olması ile ifade 

etmektedir (Eren, 2014: 83).  

Durna’ya göre kişiliğin temeli; bireyin zihinsel, fiziksel ve duygusal yönden 

farklılıklar göstermesi ve bu farklılıklar sonucunda olayları ve olguları farklı açıdan 

değerlendirmesine dayanmaktadır (Durna, 2005: 275). Cüceloğlu ise kişiliği, bireyin 
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iç ve dış çevresi ile oluşturduğu, diğer bireylerden ayırt edici özelliklerinin bulunduğu, 

tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki ağı olarak tanımlamaktadır (Cüceloğlu 2002: 404).  

Şenturan‘a göre dinamik bir süreç olan kişilik, her zaman hareket halinde olan 

bir yapı olmakla birlikte sürekli ve kararlı bir nitelik taşımaktadır. Bir başka ifade ile 

kişilik özelliklerinin sürekli ve kararlı olması bireye özgü niteliklerin belirlenmesinde, 

ölçülmesinde yardımcı olmaktadır. Bu değerlendirmeler neticesinde; bireyin sakin, 

uyumlu, atak olması gibi nitelikleri belirlenmektedir (Şenturan, 2014: 83).  

Psikoloji teorileri kişiliğin duygusal ve davranışsal bir kombinasyon, doğuştan 

gelen ve kişilerarası davranışsal tepkiler sonucu oluşan bir süreç olarak 

tanımlamaktadır. Bu durumun sonucu olarak kişilik, insan davranışlarını etkileyen ve 

diğer bireylere karşı tepkilerini de etkileyen birincil faktörlerden birisi olarak 

değerlendirilmektedir. Kişilik, bireyin doğum anından itibaren sahip olduğu ve 

sonradan edindiği donanımları içermektedir. Doğuştan sahip olunan donanımlar, 

bireyin psiko-sosyal varlığının biyolojik içeriğini ifade ederken, sonradan kazanılan 

donanımlar ise, kişiliğin sosyal boyutunu açıklamaktadır. Bireyin sergilediği kendine 

has tutum ve davranışlarının tamamı bu donanımların bir bütün olarak ürettiği süreçler 

olarak ifade edilmektedir (Akyıldız, 2006: 3).  

1.2. Kişilik Özellikleri  

Kişilik ve kişilik özelliklerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar göre çok 

uzun bir dönemi içermektedir. Eren ise kişilik özelliklerini aşağıdaki gibi 

belirtmişlerdir: 

• Kişilik, doğuştan gelen ve kişinin yaşadığı çevre değişkenleri ile etkileşim 

sonucunda sonradan elde edilen eğilimlerin tamamından oluşmaktadır. Kişinin, 

yaşayarak kazandığı kişilik özellikleri sayesinde kendine has bir kişilik yapısı ortaya 

çıkar. 

• Kişilik, kazanılan bu eğilimlerin düzenlenmesi sonucunda oluşan bir yapıya 

dönüşmektedir. 
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• Kişilik özellikleri dirik olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade ile bu 

özellikler bir taraftan süreklilik gösterirken; aynı zamanda da çevresel etkenlere uyarlı 

bir şekilde ken20dilerini yeniden düzenlemektedir. 

• Kişilik kavramı, yeryüzünde sayılamayacak birçok tipi içermektedir. Çünkü 

kişilik özellikleri bireyi diğer bireylerden ayırt edici bir nitelik taşımaktadır. 

• Kişilik özellikleri, bireyin dış görünüşüne veya içsel özelliklerine ilişkin 

olabilmektedir. Dışsal özellikleri kapsamında; bireyin bedensel görünümü, davranış 

şekilleri, çevresine uyum çabaları, bedenini kullanma biçimi, kendini anlatma 

yöntemleri ve davranışları arasındaki uyumluluk gibi özellikleri içermektedir. Bireyin 

eğilimlerini çevreye uydurması ve uyarlaması sosyal uyum kavramı ile ifade 

edilmektedir. Kişilik özelliklerinin içsel özellikler içermesi ise, kişinin bilgi, beceri, 

tutum, benlik kavramı ve inancı, değerler, inançlar, amaçlar, güdüler, gereksinmeler 

gibi bilimsel yöntemlerle gözlenebilen özellikleri içermektedir. 

• Her kişiliğin doğuştan kazandığı bir tek karakteri vardır. Karakter kişiliğin 

vazgeçilmez önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. 

• Kişilik özellikleri birbiri ile bağımlı, etkileşimli ve tutarlı bir bütünlük 

içerisinde kişiliğin oluşmasını sağlamaktadır. 

• Kişiliğin işlevini, çevresel etkenler ile ilişki içinde olması, bireyin karşılaştığı 

sorunlara çözüm olanakları sunarak, bireyin çevresi ile uyumunun sağlanması 

oluşturmaktadır. (Eren 2014: 84, 85) 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere kişilik ve kişilik özellikleri, bireyin yaşamını 

oluşturan, çevresi ile iletişim sağlamasında etkili olan, bireyin sergilediği davranışların 

temelini oluşturan ve dolayısıyla bireyin var olmasında rolü olan bir kavram olarak 

tanımlanabilir. 
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1.3. Kişiliği Oluşturan Faktörler 

Kişiliğin temel alt yapısını, bireyin kalıtımsal özellikleri ile yaşadığı çevrede 

etkili olan değişkenler oluşturmaktadır. Kişiliğin oluşumunda ve gelişiminde etki eden 

bu faktörler farklı kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasında etkilidir (Şenturan, 2014: 

83). 

Kişiliği belirleyen faktörler Eren’e göre, dış görünüm, bireyin rolü veya görevi, 

bireyin potansiyel yetenekleri (zeka, enerji, arzu, ahlak vb.) ile bireyin içinde yaşadığı 

toplumun sahip olduğu özellikler, diğer bir ifade ile o toplumun yaşam felsefesi, ahlak 

anlayışı, kültür seviyesi gibi toplumun temel özellikleri kişilik üzerinde etki eden ve 

bireyin tutum ve davranışlarına yansıyan faktörlerdir (Eren, 2014, 84). 

Eroğlu ise, bireyin davranışlarında etkili olan her bir faktörün, aynı zamanda 

bir kişilik faktörü olduğunu belirtmektedir ve kişiliğin, soyut davranış motifleri ile 

somut olan bireyin davranışları arasında araçsal bir rolü olduğunu ifade etmiştir. 

Eroğlu’na göre, kişiliğin oluşumu birçok değişken ile ele alınabilir. Bu nedenle, 

bir bireyin kişiliğinin oluşmasına etki eden faktörlerin tam anlamıyla belirlenmesinde 

bazı güçlükler yer almaktadır. Literatürde kişiliği oluşturan faktörler bazı gruplar 

altında belirlenmiştir. Bu bağlamda, kişiliği oluşturan faktörler genel olarak;  

 Kalıtım ve bedensel yapı faktörleri 

 Sosyo-kültürel faktörler 

 Aile faktörü 

 Sosyal sınıf faktörü 

 Coğrafi ve fiziki faktörler 

olmak üzere belirlenmiştir (Eroğlu 2013: 217). 
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1.4. Kişilik Yaklaşımları 

Kişilik ile ilgili birçok yaklaşım bulunmaktadır. Yapılan literatür taraması 

sonucunda temel kişilik yaklaşımları incelenmiştir. Bu yaklaşımları Psikoanalitik, 

Neo-Analitik, Biyolojik, Davranışsal, Bilişsel, Özellikçi, İnsancıl ve Etkileşimci 

olarak sınıflandırmak olanaklıdır. 

1.4.1. Psikoanalitik Yaklaşım 

 Kişilik kavramı Psikoanalitik yaklaşım olarak Freud’un kişilik konusundan 

kaynaklanmaktadır. Kişilerin farkına varamadıkları bazı itileri, içgüdüleri ve 

ihtiyaçları düşünülerek, asıl önemli ihtiyaçlarının veya kaygılarının farkına 

varılmasında çeşitli ortamlarda yapılan ve çeşitli davranışları birbirleri ile tutarlı şekle 

gelmesini sağlayan Freud, insan kişiliğinin üç temel ünite olarak “Ego”, “İd” ve 

“Süperego” konularını ile ele almaktadır (Cüceloğlu, 2002: 406). 

 İd, en kötü, en eğitimsiz kalıtsal dürtü ve isteklerinden oluşur. Haz unsuruna 

göre işleyen ve şuuraltı dürtülerden meydana gelen id, zaman kaybedilmeden tüm 

arzularının yerine gelmiş olmasını (size zorluk çıkarana saldırma veya çekici bulunan 

karşı cinsten birisiyle o anda birlikte olma vb.) istemektir. İd’i kontrol içinde tutmayı 

sarf eden kişilik sistemi ego’ dur. Doğruluk ilkesine bağlı olarak, gerçek dünya ile id 

arasında sistematik olarak bir görev vardır. ‘İkincil Süreçler’ e bağlı olarak düşünce 

içerikli çalışan mantık, ego ve gerçekçi düşünceyi ilk sıraya çıkarır. Bireylerin 

güvendiği ve kişiye empoze ettiği hatalı ya da hatasız hükümlerin kaynağını Superego 

ortaya çıkarmıştır. Vicdan olarak da adlandırılan Superego, kişinin davranışlarını 

seçerek ve eleyerek, kişiye yergi ya da iltifatta bulunur. Bu şekilde bir düzen içerisinde 

ego, id ve superego ikileminde bir nebze cambaz içeriğindedir. Hem id’i hoşnut etmeye 

hem de superego tarafından azar duymaktan kaçınmaya çalışır (Cüceloğlu, 2002: 407). 

 Freud’un bir düşüncesine ilişkin, kişiliğin tüm bu tabakaları birbirleri ile 

sürekli çelişki içerisindedir. Bu nedenle kaygı ile beraber, düş kurma, bastırma, 

yansıtma, ussallaştırma, saplanma ve gerileme, ödünleme, özleşme, özdeşim, yer-yön 

değiştirme, tepki oluşturma, kaçma, dönüşüm, çözülme, yapma-bozma, yalıtma, 

yüceltme, inkâr, dışa vurma gibi korunma işleyişleri meydana çıkar. Freud, cinsel 
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gelişimlerin birçok aşamadaki saplamalara bağlantılı şekilde, Sevgeç, Sadomazoşist 

ve Özsever olarak üç asıl kişilik türü üzerine önem vermiştir (Köknel, 1986: 91).  

 Sevgeç türdekiler, sevilmenin ve sevmenin hâkim olduğu, duygusal yönünün 

ağır bastığı kişilerden oluşmaktadır. Superego’ları ile Ego’ları arasında devamlı bir 

sürtüşme ve çatışma görülen türlerde, Sado-Mazoşist’leri oluşturmaktadır. Sert 

kurallar karşısında, bu kurallara uyum sağlayamamanın oluşturduğu sıkıntı ve kaygı 

nedeniyle sürekli tedirginlik hissederler. Saplantılı fikirleri ve korkuları kendilerinde 

taşıma meyillindedirler. Kendine ait bedende ve benliğine fazlaca düşkün olma haliyle 

de, özsever bir tür meydana çıkmaktadır. Freud, bunların, birbirinden bağlantısız 

olması yerine, her iki türün özelliklerinin bir kısmını kapsayan farklı bir kişilik yapısı 

oluştuğunu belirtmektedir (Köknel, 1986: 91). 

1.4.2. Neo-Analitik Yaklaşım 

 Freud’un fikirlerinin takibinde olan, cinsellik rolünün Freud’un yansıttığı 

fikirlerden daha da düşük görüldüğünü ifade eden Neo-Analitik fikirlerinin en mühim 

temsilcileri Alfred Adler ve Carl Jung' dur. Jung'a göre, “Gölge” ve “Persona” konuları 

meydana gelmiştir (Songar, 1977, 136).  

 Persona, bir bireyin gerçek benliğinin üzerine yansıtılan, toplumsal bakış 

açısına göre çevreye sunulabilir ve kabul edilebilir bir davranıştır. Toplumsal yapı ve 

konjonktür bireylerin meşguliyetlerine ve mesleklerine bağlantılı şekilde oluşan 

davranışlarını yansıtması bakımından yönlendirilmektedir. Persona davranışlarının 

temelinde ise, duygular, arzular ve bunlar ile bağlantılı olarak Gölge yer edinmiştir. İç 

maske olarak da isimlendirilen Gölge, Persona ile kıyaslandığında daha sabit yapıda 

ve daha zıt bir biçimde olduğu gözlenmektedir (Güney, 2009: 204). 

  Kişilikte konu edilen bu dört görevlerden herhangi birinin gelişme 

sağlaması ergenlik çağının sonrasında meydana gelmektedir. Fakat kişilik gelişimini 

tam olarak yerine getiremeyenler bu dört görevlerden hangisi ile başlayacaklarını 

bilmedikleri için düzensiz ve dengesiz olurlar. Kişi kusurunun farkına vardığında, bu 

durumu düzeltecek bir çalışma yapmaktadır (Songar, 1977: 131). 
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 Üstünlük istekleri, bireyin psikolojik yaşamındaki gayesinin oluşmasına, dış 

fikirlerinde ve davranış biçiminde değişim göstermesini, şahsına ait farklı ruhsal dışa 

vurumlarını belirli mecralarda gönderme yaptığını belirten Adler, üst erkeklik 

(masculinity), dominant (baskın), kadınlık (femininity) ve resesif (çekingen) 

tutumlarını ifade etmektedir. Erkekte kadınsı meyillerin birey tarafından 

anlaşılmasıyla “erkek protestosu”, fazlaca saldırgan bir tutum gösterebilir. Kişiliği, 

Freud’a göre değişik olarak, kişinin kendisine, farklı kişilere ve çevresine karşı 

yansıttığı davranışların eseri olarak yer alan (Köknel, 1986: 89). 

1.4.3. Biyolojik Yaklaşım 

 Motivasyon ve fazla çalışma insanların rastgele istediği bir şeyi yapmasında, 

sahip olmasında mühim olsa da, biyolojik etmenlerin kişiliği tesir ettiği şüphesiz bir 

gerçeklik haline gelmiştir.  

 Beyin yarım kürelerindeki faaliyetleri, zehirlenme ya da diğer hastalıklara 

uzanan birden çok biyolojik değişebilir kişilik farklılıkları üstünde müessir olmaya 

yardımcıdır. Beynimizin bünyesine ve işleyiş şekline bağlantılı olarak hem duyu 

organların duyarlılığında hem de vücuttaki hormon üretmede insandan insana, 

çevreden çevreye ve ayrıca zamana karşın değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Böylelikle 

bu değişikliklere ilişkili olarak rastgele bir hadisede oluşan algı, önem, dikkat, 

reaksiyon şiddeti ve buna benzer unsurlar değişiklik gösterebilmektedir (Cüceloğlu, 

2002: 408). 

1.4.4. Davranışçı Yaklaşım 

 Çoğu yaklaşım, kişiliği algılamak amacıyla, karmaşık olan tüm insan 

tutumlarından konu edinerek, davranışçı geleneklerine sahip çıkanlar ilk olarak daha 

yalın bir şekilde hayvan davranışları hakkında gözlem yapmışlardır. Hayvan 

davranışları hakkında bilhassa çevresel şartlardan konu edinerek, kişilerin bütün bir 

şekilde çevresel etkenlerin kontrol edilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Cüceloğlu, 

2002: 423).  

 Kişiler bir tutumda doğru söylemeyi öğrenirken, farklı tutumda buna bağlı olan 

tutumu öğrenmeyebilirler. Bu nedenle bireyin belirli tutumlarda nasıl davrandığının 



10 

 

bilinmesi için kişinin incelenmesi ve de sorgulanması gerekmektedir. Davranışçılar, 

genel olarak bir kişinin sürekli olan davranışı ile kişilik davranışları beyninde bir 

değişiklik görülmediği, cezalandırma, pekiştirme, ayırt etme ve de genelleme gibi 

konularla kişiliğin açıklanabileceği ileri sürmektedirler (Yanbastı, 1996: 55).  

 Biyolojik teoride görüldüğü gibi, Davranışçı teorinin de mühim bir 

simalarından oluşan Ivan Pavlov, klasik kurallar deneyi ile öğrenmenin başlıca 

unsurlarını ileri sürmüştür. Pavlov' un köpekler üzerinde oluşturduğu deneyinde, 

mama verilmeden evvel zil çalmakta ve sonrasında mamasını vermekte olduğu 

görülmektedir. Normal şartlarda zilin çalınması tükürük salgılayıcı görev 

içermemesine karşılık, belirli bir deney sonrasında yalnızca zilin çalması ile hayvan 

tükürük salgılama görevini yerine getirmiştir. Bu nedenle hayvan zil çaldıktan sonra 

mamasının geldiğini belleğine kazımıştır (Cüceloğlu, 2002: 432).  

1.4.5. Bilişsel Yaklaşım 

 Hayatımızdaki vakaları nasıl algılıyoruz, çevreyi ve diğer kişilerin 

hareketlerini nasıl algılıyoruz, sosyal çevremizden neler görüyoruz, alışkanlıklarımızı 

nasıl denetliyor ve algılıyoruz bu tür soruları konu alan Bilişsel ifade, kişiliğin aslında 

zihinsel zaman ile algıyı konu edinmektedir (Yanbastı, 1996: 56). 

 Kişinin rastgele bir alışkanlığı öğrenmesine karşın bir başka kişinin belli bir 

alışkanlıkları yerine getirirken gözlemlemesi icap edildiği, buna karşılık mükâfat 

gerekmediği fikrine göre ise, sosyal çevreye ve gözlemlere önem göstererek, insan 

algısını kısaca bilişsel sistemleri ön planda yer alır (Cüceloğlu, 2002: 427). 

1.4.6. Özellikçi Yaklaşım 

 Özellikçi yaklaşım, insanın kişiliği üzerinde, asıl özelliklerinin bir bireşimi 

olarak ifade edilmektedir. Bu durumda asıl özelliklerin ortaya çıkması ile insanın 

kişiliği de bilinmiş olacaktır. Bu durum neticesinde, kişilik denemeleri ve dereceleme 

seviyeleriyle ölçülen belli bir sayıdaki bazı özelliklerin toplu hale gelmesi 

gerekmektedir. Bu asıl özellikler genellikle birbirlerine karşıt sıfatlar ile söylenen, 

kötü-iyi, rahat-gergin ve sevimsiz-sevimli gibi durumlar ile belirtilmektedir (Yanbastı, 

1996: 57).   
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 İnsanın kişiliği, bu tür ifadelerin edildiği kişilik denemeleri ya da rastgele bir 

kişiyi bilen hakemlere özellik seviyelendirmesi yaptırmak amacıyla ölçülmek 

istenmektedir. Fakat özellik yaklaşımında ele alınan sınırlı sayıdaki hususiyetlerin 

kişiliği ekspoze etmekte yararlı olmasına karşın sayısal açıdan hala münakaşalara 

neden olmaktadır (Cüceloğlu, 2002: 416). 

1.4.7. Hümanist Yaklaşım 

 Hümanist yaklaşımı varoluşları ile birlikte, bireysel ve etik değerler içerisinde 

yoğunlaşan ve evrenin insansız, insanın da evreni olmadan kalmasının mümkün 

olmadığını ifade etmektedir. Kişilik teorisinin içerisinde yer aldığı bu yaklaşıma 

istinaden, hayatını doyum noktasına ulaştırma amacında düzenli seçim içinde olan 

kişiler, son derece karışık bir uzviyettirler ve kaderleri üstünde karar alma takatine 

sahiptirler. İyi derecede yol alma, büyüme ve saadete ulaşma açısından karar 

verebilirler (Cüceloğlu, 2002: 428). 

İnsancıl yaklaşımın önderlerinden Fromm, karakterin asıl amacının libidonun 

birtakım biçimlerinden değil de, kişinin evren ile oluşan özel bağlantılarından kaynaklı 

olduğunu ifade etmektedir. Fromm' a göre, zaman içerisinde kişi dış çevre ile objelere 

sahip olarak ve kendisine mal ederek, kendini diğer kişilerle bağlantılı şekle geçirerek 

iletişim sağlar. Birinci maddeye kendisine mal etme aşaması, ikinci maddeye de 

sosyalleşme aşaması denilmektedir. Kişilerin gereksinimlerini karşılayabilmeleri 

amacıyla onlara sahip olması ve bununla birlikte de başkalarıyla iletişimde olması 

gerekmektedir (Fromm, 1995, 84). Fromm, yaptığı kişilik tipleştirmelerinde iki 

durumu ele almaktadır. Birincisi yaratıcı olmayan yöneliş ikincisi yaratıcı yöneliş 

olarak ele almaktadır. Kendine mal etme sürecinde yaratıcı olmayan yöneliş; 

 Alıcı (kabul eden) 

 Sömürücü (zorla alan) 

 Biriktirici (saklayan) 

 Pazarlayıcı (değiş-tokuş eden) kişilikleri 
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ortaya koyarken, sosyalleşme düzeyinde; 

 Mazoşisttik (aşırı bağlı) 

 Sadisttik (otoriter) 

 Yıkıcı (kendini gösteren, ön plana çıkaran) 

 İlgisiz (yalnızca çekici görünmeye çalışan) 

tip yapılarını önermektedir. (Fromm, 1995, 82) 

 Pozitif bir şekil oluşturan kreatif yöneliş ise, kendisine mal etme aşamasına 

çalışan, toplumsallaşma aşamasında ise seven, düşünen tipleri ortaya çıkarmaktadır 

(Fromm, 1995, 79). 

1.4.8. Etkileşimci Yaklaşım 

 Etkileşimci yaklaşım ise, sosyal vaziyetlerden konu edinmektedir. Bir 

durumdan değişik bir duruma bireylerin kişilikleri farklılaşıyorsa, kişilik ile ilgili nasıl 

konuşabiliriz sualinden devam eden etkileşimciler, kişiliğin toplumsal vaziyetlerle 

nasıl bağlantı içerisinde bulunduğunu araştırmaya kalkışmışlardır. Yaklaşıma göre, 

kişiliğin bu süreç içerisinde ufak tefek değişikliklerle karşılaşacağını, kişinin 

iradesinin sınırlı olmak şartıyla özgür olduğunu belirten ifade edilmiştir (Cüceloğlu, 

2002: 432). 
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2. KÜLTÜR 

Kültür kavramı, Latincede “yetiştirmek” anlamlarına gelen “colere” 

kelimesinden türemiş olup, sosyal bilimler açısından insan ve topluma yönelik çeşitli 

anlamlar yüklenerek kullanılmaktadır. Toplumlar ve yaşam tarzları değiştikçe kültüre 

atfedilmekte olan anlamlar da değişmektedir (Şişman, 2007: 1). Bu bölümde alt 

başlıklar halinde kültürün tanımı ve yapısı verilerek kültürün insan davranışlarındaki 

rolü incelenecektir.  

2.1. Kültürün Tanımı 

Kültürün kavramının belirli bir ucunun olmaması nedeniyle ve çok geniş bir 

kavram olması nedeniyle, bütün bilim dallarını içerek bir tanımı bulunmamaktadır. Bu 

açıdan her bilim dalı, kültür kavramını kendi sınırları içerinde değerlendirmiş ve 

tanımlamıştır. Kültür kelimesinin kökeninin Latinceye dayandığı bilinmektedir 

(Şişman, 1994: 41). Türk Dil Kurumu da kültür kavramının kökeninin Latince olduğu 

belirtmiş ve şöyle tanımlamıştır: “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan 

bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede 

kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren 

araçların bütünü, hars, ekin” (TDK, 2019). Bu açıdan bakıldığında, kültürün insan ve 

etrafındakilerle ilgili her şeyi kapsadığı ve insanların; bireylere, olaylara ve en sonunda 

dünyaya bakış açısını belirleyici en önemli bir faktör olduğu söylenebilir.  

Kültür, insan topluluklarının özel başarılarını içine alan sembollerle aktarılan 

kalıplaşmış düşünce tarzı, duygular, hisler ve tepkileri olmakla beraber, insanların 

davranışlarını biçimlendiren gayri resmi kurallar bütünüdür. Başka bir tanımlama 

olarak da ihtiyaçların giderilmesi ve somut problemlerin çözümünde yardımcı araç” 

olarak tanınabilir (Erdem, Adıgüzel ve Kaya, 2011: 74). Bu nedenle kültürü, 

toplumların nesilden nesile aktardığı, toplumun ve insanın soyut ihtiyaçlarının 

giderilmesine yardımcı olan, yazılı olmayan, topumun genel manada yaşama biçimini 

sergileyen ve toplumların hafızası olan bir kavram olarak tanımlanabilir. 
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2.2. Kültürün Yapısı 

Günümüzde Kültür kavramı ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Kültür 

kavramının antropolojik olarak ilk tanımlamasını E. B. Taylor tarafından şöyle 

yapılmıştır: “bilgiyi, inancı, sanatı, örf ve adetleri, ferdi bağlı olduğu cemiyetin üyesi 

olması sebebiyle kazandığı alışkanlıkları ve bütün maharetlerini içine alan karmaşık 

bir bütündür” (Şimşek, 2004: 187).  

Bu açıdan bakıldığında kültürün varlığından söz edebilmek için bir topluluğun 

olması ve bu topluluk içindeki bireylerin birbirleriyle iletişim halinde olması 

gereklidir. Kültür kavramının üzerinde araştırmalar yapan Bozkurt Güvenç, kültürü 

bilimsel alanda kültür (uygarlık), beşeri alanda kültür (eğitim), estetik anlamda kültür 

(güzel sanatlar), maddi ve biyolojik alandaki kültür (üretme, tarım, çoğaltma 

yetiştirme) olmak üzere dört farklı anlamda kullanıldığını belirtmiştir (Şişman, 1994: 

41). Bu nedenle kültür tekil kavram olmayıp, birbirinden farklılaşan ve 

sınıflandırmaya yardımcı olan ögelerden oluşmaktadır. Kültür yapısını oluşturan 

öğeler aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Kültür Yapısını Oluşturan Öğeler 

Kültür Yapısının Etkenleri 

Ahlak  
Batıl İnançlar 

Büyü  
Yemek  Oyunlar  

Görgü  Ceza Kanunlar  Ortak Çalışma  Miras Kanunları  

Aile  Dinsel Ayinler  Kozmoloji  Yemek Vakti  

Bayram ve 

Kutlamalar  
Yaş Derecesi  Dans  Müzik  

Folklor  Atletik Sporlar  Dekoratif Sanatlar  Rakamlar  

Yiyecek Yasakları  Maddi Mücevher  Keşif  Nüfus Politikası  

Cenaze Törenleri  Takvim  İşbölümü  Statü Farklılıkları  

Dil  Temizlik Eğitimi  Rüya Tabiri  Ticaret  

Hukuk  
Kamu 

Organizasyonu  
Eğitim  Ziyaret  

Kaynak: Safran, B. (2004), Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışmalara Yönelik Bir 

Araştırma: Marmaris Turizm Sektörü Örneği, s. 35 
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Kültürü oluşturan her bir unsur kendine göre bir değer taşıyıp, bu değerleri 

kültüre aktarmaktadır. Aktarılan her değer, kültürün daha da pekişmesini sağlayacak 

unsurlardır. Bu unsurlar da, kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir 

etkileşim halinde olarak, birinde olan değişimler diğerini de etkileyebilir. Tablo 1’de 

yer alan din unsurunda meydana gelecek bir değişim ahlak kurallarını etkileyebileceği 

gibi, ahlak kurallarında meydana gelen bir değişimde, hukuk unsurunu etkileyebilir. 

2.3. Kültürün Özellikleri 

Kültürün oluşması ve kültür tanımlamasını yapabilmek için şu özelliklerden 

bahsetmek gereklidir: 

 Kültür, toplumsaldır. 

 Kültür, toplumun üyelerince aktarılır ve süreklidir.  

 Kültürel değerler, çağın ihtiyaçlarına göre değişmektedir.  

 Kültür, öğrenilir.   

 Kültür, gereksinimleri karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır.  

 Kültür, öğeleri arasında bir ahenk mevcuttur.  

 Kültür, bütünleştirici bir özelliğe sahiptir. 

 Kültür kurallar sistemidir. (Güney, 2009: 26-30) 

Tanımlamaların birden fazla olmasına rağmen kültürü oluşturan belli başlı bazı 

unsurların gerekliliği zorunludur. Öncelikle kültür insanın diğer insanlarla ilişkilerini 

yönlendirmesinde önemli bir araç olduğundan, kültürün var olması için bir insan 

topluluğunun olması şart olacaktır. Genel olarak kültür, insanların ait olduğu toplumca 

paylaşılabilen, bireylerin dünyaya olan bakış açısını şekillenmesinde önemli bir rol 

oynayan, nesilden nesile belirli söylem ve sembollerle aktarılabilen, o toplumun 

paylaştığı değerler bütünüdür (Güney, 2009: 30-31). 
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2.4. Kültürün İnsan Davranışındaki Rolü 

Her toplumun kendine özgü düşünce, inanç ve değer sistemleri vardır. Bunlar 

toplumda iyi veya kötüyü belirlemede, toplumu tanımada ve işlerin hangi yöntemlerle 

yapılacağını saptamada oldukça etkilidirler. Toplumların farklı gelenekleri, 

görenekleri, ahlaki değer yargıları ve inançları mevcuttur. Bunlar her toplum için 

doğru ve değerli olmayabilir. Kültürün bu öğeleri zamanla kalıplaşır ve birbirine 

uyumlu hale gelir. 

Toplumsal yaşamda birçok işi yapar veya çeşitli davranışları sergileriz. Ama 

yaparken tam olarak bilinçli düşünülmez. Çünkü toplumda hemen hemen herkesi 

bunları yapmakta ve aynı zamanda da onay görmektedir. Onun için toplumca 

benimsenen bir davranışı sergilerken onun yanlışlığını düşünülmez. Bunun nedeni, o 

davranışın artık kalıplaşmış olmasıdır. Davranışlarımıza yön veren kültür kalıplarını 

şöyle sıralamak mümkündür: 

 Değerler 

 Sosyal Normlar 

 Görenekler, Örfler, Adetler ve Gelenekler 

 Anomi (Güney, 2009: 31) 
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3. KUŞAK 

3.1. Kuşak Kavramı ve Tanımları 

Tarihsel süreçlere ve toplumsal olaylara bağlı olarak kuşak sınıflandırmaları 

yapılmıştır. Kuşak kavramı toplumsal bilimler sözlüğünde “Yaklaşık yirmi beş, otuz 

yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon” olarak 

ifade edilmektedir. TDK ’ya göre ise kuşak kavramı “Yaklaşık olarak aynı yıllarda 

doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri 

paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2019). 

Tanım olarak kuşakları ifade ederken yaş, dönem ve topluluk kavramları 

kullanılmaktadır. Yaş bir bireyin yaşadığı yaştır, olaylar ve geçişler gerçekleşmektedir. 

Dönem, bireyin yaşamı boyunca ona neler olduğudur. Topluluk, hayatlarını 

şekillendiren yıllarda durumu ve deneyimlerini paylaşmış bir grup bireydir. Bu 

bireyler, hayatlarının geri kalanında benzer tutum ve davranışları sürdürecektirler. 

Tarihsel olarak en önemli kavramlardan biri olan kuşak kavramı, insanların 

toplumdaki birey olarak ilişkisinin doğasını tanımlamaktadır. Kuşak kavramı belki de 

öncelikli olarak ortak bir atadan gelen doğal çizgide farklı aşamalardan geçen bir 

akrabalık terimdir. Bu kuşak kavramı akrabalık ilişkisini tanımlamak için temel bir 

birim olarak görev yapmaktadır. Örneğin, ebeveynler, dede ve büyükanne, çocuklar, 

torunlar ile yerleşim uygulamaları, evlilikle ilgili kurallar aile sistemlerinin 

incelenmesi için gereklidir (Yüksekbilgili, 2013: 343). 

3.2. Kuşaklara Ait Sınıflar 

Kuşak tanımları ve sınıflandırmalarında farklılıkların olduğu bilinmektedir. 

Aynı yıllarda yaşayan, aynı sosyal ve kültürel ortamları paylaşan bireylerin davranış 

kalıpları benzerlikleri bu kuşakların sınıflandırılmasında genellemeler yapılmasını 

sağlamıştır. Kuşaklar arasındaki farklılıkların yaşadıkları tarihsel, kültürel olaylara 

göre biçimlendiği gözlemlenmektedir. Küreselleşmenin de etkisiyle gelişen 

teknolojiler beraberinde insanlık için değişimin başlamasına neden olmuştur. Tarihsel 

süreçlere göre tanımlanan kuşaklar teknolojinin başlattığı dönemle birlikte teknolojik 
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gelişmelerin ışığında nitelendirilmeye başlanmıştır. Kuşaklar 1965 yılından sonra 

sosyolojik gelişmelere paralel olarak nitelendirilmiştir. X ve Y Kuşağından sonra 

yaşamını teknolojinin merkezinde şekillendiren Z Kuşağı tanımlanmıştır (Kuyucu, 

2014: 56). 

Günümüzde bu kuşakların bir arada yaşıyor olması kültürel zenginliklerin 

yanında farklı davranış kalıplarının yarattığı sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. 

Geçmişten günümüze araştırmacılar tarafından kuşaklar farklı tarih aralıklarında farklı 

isimlerle sınıflandırılmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan sınıflandırmada bireyler 

beş kuşak olarak ayrılmaktadır. Tablo 2.’de bu sınıflandırmaya yer verilmiştir 

(Acılıoğlu, 2015: 24). 

Tablo 2. Kuşaklara Ait Sınıflar 

Kuşak İsmi Belirleyici Tarih 

Sessiz Kuşak  1925-1945 arası doğanlar 

Bebek Patlaması Kuşağı 1946-1964 arası doğanlar 

X Kuşağı  1965-1979 arası doğanlar 

Y Kuşağı   1980-1999 arası doğanlar 

Z Kuşağı  2000 ve sonrası doğanlar 

Kaynak: Acılıoğlu, İ. (2015). İş’te Y Kuşağı, s. 24 

Kuşaklar aynı zamanda bir ülkenin tarihsel gelişiminden de etkilenir. Bu 

dönemde yaşanan makro düzeydeki sosyal, politik ve ekonomik olaylar gelişme 

çağındaki bireyleri ve dolayısıyla içinde bulundukları kuşağın değer ve inanç 

sistemini, beklentilerini ve davranışlarını etkiler (Okan ve Yalman, 2013: 139). 

Kuşaklar Tablo 2’de verildiği üzere belirleyici tarihler ile ilişkilenmektedir.  

3.2.1. Sessiz Kuşak  

1925-1945 yılları arasında iki dünya savaşı arasında doğan savaş kuşağı olarak 

da adlandırılan kuşaktır. Bu dönemin en önemli olayları ekonomik kriz ve II. Dünya 

Savaşı’dır. Bu nesil Büyük Buhran, Şiddetli Toz Fırtınası, İkinci Dünya Savaşı ve Kore 
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Savaşını görmüştür. Mc Carthy döneminde inançları hakkında konuşma 

özgürlüğünden yoksun olan bu kuşağı, 1951 yılında Time Dergisi “Sessiz Kuşak” 

olarak adlandırmıştır. Yaşamak için çalışmayı hayat görüşü olarak gördükleri 

söylenebilmektedir (Kurtoğlu ve diğ, 2016: 419).  

Sessiz kuşağa atfedilen özellikler şöyledir; yurtsever, güvenilir, toplum 

kurallarına uyumlu, otoriteye saygılı, sosyal ve finansal açıdan tutucu, sağlam bir iş 

ahlakına sahip. Yetişkinler olarak bu bireyler finansal güvence konusunda büyük bir 

arzu içerisindedir. Boşanma devrimine öncülük eden bu kuşak “orta yaş krizi” 

kavramını popüler hale getirmiştir (Acılıoğlu, 2015: 24). 

Sessiz kuşağın iş değerleri değerlendirildiğinde iş tatminini daha sonra 

düşündüğü, dürüst ve otoriteye uygun bir şekilde davrandığı görülmektedir. İş 

değiştirmeye sıcak bakmayan, hiyerarşik düzene önem veren, geleneklere ve kurallara 

tam anlamıyla uyum gösteren, işe adanmışlık yaşayan yapıda davranış 

sergilemektedirler. İş hayatında muhafazakâr yapı gösteren sessiz kuşak mensupları, 

görevden önce memnuniyet duyan, sabır düzeyi yüksek bireylerdir (Acılıoğlu, 2015: 

24). Bu nesil, içine kapanık maceracı olmayan nesiller yetiştirmiştir. 

3.2.2. Bebek Patlaması Kuşağı 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında doğum artış oranlarının çarpıcı bir şekilde 

yükseldiği dönemde dünyaya gelenlerden oluşmaktadır. Bu kuşak büyüme, refah, ürün 

ve hizmete karşı özlem duyulan bir dönemde yetişmiştir. Yaşam mücadelesinin 

getirdiği yoklukların geride bırakıldığı, varlığa kavuşulmaya başlandığı dönemde 

savaşın izleri devam etmiştir (Acılıoğlu, 2015: 25). Bebek patlaması kuşağı 

televizyonla büyüyen ve televizyonun etkili bir iletişim aracı olduğunu fark eden ilk 

kuşaktır (Batı, 2015: 145). 

Sayıları yaklaşık 76 milyon olan Bebek Patlaması Kuşağı, bağımsız ve 

bireysel; kişisel hedefler ve kendini tatmin odaklı; ekonomik güvenceye değer veren; 

başarılı bir kariyeri olan; harcama gücüne sahip olarak algılanmaktadır. Bebek 

patlaması kuşağına atfedilen özellikler şöyledir; işkolik, idealist, rekabetçi, sadık, 

materyalist, kişisel tatmin arayan, kilit makamlara ve unvanlara değer veren. Bu kuşak 
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için aile değerleri çok önemlidir. Çoğunun çocukları evden ayrılmış evlenmiş ve onlara 

torunlar dünyaya getirmiştir (Acılıoğlu, 2015: 25).  

Ayrıca, Bebek Patlaması Kuşağı üyeleri azla yetinebilen, çalışma azmi olan, 

bağlılık duygusu gelişmiş, kendi motivasyonunu sağlayabilen, tutarlı, değişim 

konusunda gelişmelere açık, iş odaklı bir yapı sergilemektedir. Bebek patlaması kuşağı 

kontrol altında olmak istemekte öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi sevmektedir. 

Tarihsel olaylar onları kendi içine yönelmiş bir kuşak yapmıştır (Kurtoğlu ve diğ, 

2016: 419). 

Bebek patlaması kuşağı çalışkan, otoriteye saygılı ve yönetimde etkili aynı 

zamanda otoriter, teknolojiye mesafeli ve değişime karşı koymaktadır. Çalışmayı en 

temel unsur olarak gören Bebek Patlaması Kuşağı gayretli, fedakâr ve otoriteye karşı 

itaatkârdır. Olaylara karşı bakışlarının olumlu olması onları diğer kuşaklardan 

ayırmaktadır. Yaşanılan bir krizi serinkanlılıkları ve iyimserliklerini sürdürerek 

geçirebilmektedir. Kariyer yaparken kendilerini anlamlı hissettikleri işlerde yer almayı 

arzu ederler aynı zamanda kuralcı ve idealist bir iş yapma şeklinde sahiptirler 

(Acılıoğlu, 2015: 25). 

3.2.3. X Kuşak 

Sayıları yaklaşık 46 milyon olan X Kuşağı için yaşanan ilk olaylar Vietnam 

Savaşı ve enerji krizidir. X Kuşağı dünya dinamiklerinin ve dengelerinin değişimler 

geçirdiği döneme şahitlik etmiştir. Sokaklarda şiddetin artması ve X Kuşağının kendi 

okullarında da şiddet olayları yaşamaları televizyonlarda günlerce yayımlanmıştır. 

Beklenmedik salgın, AIDS ve kolayca bulunabilen uyuşturucular, X Kuşağının 

tehlikeli bir çevreyle sarmalanmasına sebep olmuştur (Acılıoğlu, 2015: 26). 

X Kuşağına atfedilen özellikler şöyledir; kendine güvenen, ortama uyabilen, 

otoriteye güvensiz, becerikli, girişimci ve teknolojiden anlayan. Ayrıca, X Kuşağı 

hedef odaklı, bağımsız, teknolojiye ve bilgiye karşı istekli yapıdadır (Kurtoğlu ve diğ. 

2016: 419). Kendilerini yetiştirmek için büyük sorumluluk almakta ve daha az 

geleneksel olma eğilimi göstermektedirler. X Kuşağı için hiçbir şey kalıcı değildir, 

kültür ve evrensel düşünce norm haline gelmiştir. X Kuşağı her şeye kendine özgü bir 
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şekilde tepki vermektedir. X Kuşağı ciddi, bağımsız düşünen ve yeni beceriler 

öğrenmeye istekli aynı zamanda alaycı, sabırsız ve toplumsal açıdan sıkıntılıdır 

(Acılıoğlu, 2015: 26). 

X Kuşağının kişisel bilgisayarla buluşması, teknolojik gelişmelerin 

davranışların temelini oluşturmaya başladığı dönemin alt yapısında belirleyici 

olmuştur. Kuşak sınıflandırmalarında toplumsal olaylardan çok teknolojik olaylar 

etkili olmaya başlamıştır (Kurtoğlu ve diğ, 2016: 419). X Kuşağı teknoloji ile sonradan 

tanışmasına rağmen teknolojiye uyum sağlamış ve çalışma hayatında kullanmaya 

başlamıştır. Genel anlamda kanaatkâr ve sadakatli, aynı zamanda bireysel özellikler 

taşımaktadır (Acılıoğlu, 2015: 26). Onlara hayatlarına dokunan şey sorulduğunda; 

değer verdiklerini korumakta, geri kalanları ise önemsememektedirler. 

X Kuşağını biçimlendiren yıllarda aile, din ve hükümet destek programları çok 

zayıftır. Girişimci bir ruh taşıyan X Kuşağı, erken yaştan itibaren kendi kendilerinden 

sorumluydular bu yüzden bireysel kuşaklardır. Bir grubun içine çekilmekten 

hoşlanmamaktadırlar. X Kuşağı diğerlerinin ne yaptığını gözlemleyen, bireysel 

ihtiyaçları olan, bir kalıba girmekten hoşlanmayan kuşaklardır. Kendinden önceki 

nesillerin çok sayıda çocukları olması sebebiyle genellikle ihmal edilmiş bir kuşak 

haline gelmiştir. Kalabalık ortamlarda yer alan X Kuşağı ön plana çıkabilme güdüsü 

ile bireyselleşmiştir. İş yaşamında da bireyselleşen bu kuşak çalıştıkları iş yerlerine 

sadakat göstermiş, yükselme ve kendini gösterme çabalarında olmuştur (Acılıoğlu, 

2015: 2). 

3.2.4. Y Kuşak 

Y kuşağı ilk olguları küreselleşme içinde yaşamıştır. Ekonomik anlamda 

önceki kuşaklara göre daha olumlu bir dünyada, büyük çapta savaşların ve yoklukların 

yaşanmadığı dönemde büyümüşlerdir. İnternet başta olmak üzere sosyal medyanın da 

küresel iletişime katkı sağladığı yeni teknolojilerin hızla geliştiği bir çağda varlık 

sürdürmektedirler (Acılıoğlu, 2015: 28). Y kuşağı bireyleri teknolojik, elektronik ve 

küresel sınırların şeffaflaştığı kablosuz bir topluma doğmuştur. 
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Y kuşağı mensuplarının çoğu yavaş iş piyasası ve birçok üniversite kredi borcu 

ile yüzleşti ve yüzleşmeye devam etmektedir. Y kuşağı küreselleşmenin de etkisiyle 

yeni teknolojilerin insanların yaşam biçimi de dahil olmak üzere birçok alanı değiştirip 

dönüştürdüğü bir çağda yetişmiştir. İnternet teknolojisi ve sosyal medya ile her şeyden 

anında haberdar olmaktadır. Açık iletişimi benimseyerek yaşça büyük insanlarla 

kurdukları diyalog herkesi yaşından bağımsız olarak bir birey olarak görmelerini 

sağlamıştır. Diğer kuşaklar gibi yokluğu çok görmemeleri yüksek hızda tüketim ve 

erişim olanaklarına sahip olmaları onların sabırsız özellikte olmalarına sebep olmuştur 

(Acılıoğlu, 2015: 28). 

Y Kuşağı; kadınlar için istihdam olanakları, çift gelirli aileler, geniş aile 

tiplerinin normal karşılandığı, sosyal farkındalığın arttığı etnik ve kültürel çeşitliliğe 

saygı duyulan, ev ve okullarda bilgisayarların yer aldığı hızla değişen bir zamanda 

büyümüştür. Y Kuşağı, yaş aralığına göre akıllı ve ayağı yere sağlam basan kişilik 

özelliklerine sahiptir. 

Y Kuşağına atfedilen özellikler şöyledir; hak eden, iyimser, yurttaş olarak 

düşünen, katılımcı ebeveyn, iş yaşam dengesine değer veren, birçok görev sahibi ve 

takım odaklı. Ayrıca, bağımsızlığa ve statüye önem veren, sabırlı olmayan, bilgiye 

hızla ulaşabilen, aşırı özgüvenli ve iyi idare edilebildiklerinde zengin bir yeteneğe 

sahiptir. Y Kuşağı, iyimser, teknolojiyi kavrayan ve oldukça sosyal olan takım 

oyuncuları olarak görülmekte; aynı zamanda, otorite ve tecrübeye karşı nezaketsiz ve 

fazla mesai yaparak çalışmakta isteksizdir (Kurtoğlu ve diğ, 2016: 420). 

3.2.5. Z Kuşak 

Z Kuşağının aileleri ileri yaşlarda evlenen ve daha az boşanmanın yaşandığı 

aile yapılarına sahiptir. Z Kuşağının ebeveynleri diğer kuşakların ebeveynlerinden çok 

farklı özelliklere sahiptir. Z Kuşağının daha iyi eğitim alması, iyi şartlarda büyümesi 

ve güven içerisinde olması konularında aktif ebeveynlik tutumları içerisindedir. 11 

Eylül gibi küresel terörizm olayları, okullarda yaşanan şiddet, ekonomik belirsizlikler, 

resesyon, ipotekli konut kredisi vb. durumlarla karşılaşmışlardır. Z Kuşağının 

geleneksel inanışları benimseyen yeni muhafazakâr düşünce yapısıyla aileye değer 
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veren, öz denetimli ve daha fazla sorumluluk sahibi olduğu yaşam tarzı ve 

davranışlarında gözlemlenmektedir (Latif ve Serbest, 2014: 143). 

İnternet ve sosyal ağlara bağlandıkları cihazlar adeta vücutlarının bir parçası 

haline gelmiştir. İlkokul çağına gelmeden daha sosyal ağlara üye olarak yeni 

teknolojileri hayatlarının gerçeği haline getirmektedirler. Sürekli sanal ortamda vakit 

geçiren Z Kuşağı, sanal ortamlar da dahil olmak üzere gündelik hayatlarında sürekli 

mesaj bombardımanına uğramaktadırlar. Z Kuşağı özgünlük ve gerçekçilik değerlerine 

sahiptir (Acılıoğlu, 2015: 31). 

Teknolojik yenilikleri çok hızlı kavrayan yaptığı işte titiz ve hızlı bir biçimde 

kullanabilen Z Kuşağı doğuştan tüketici olarak nitelendirilmektedir. İletişiminde 

yapabilmek, iletişim kurabilmek konularında diğer kuşaklara göre daha fazla yatkınlık 

gösterebilecektir. İşletmelerde maliyetler açısından evden çalışma sistemini 

destekleyecek, çalışanlar açısından da trafikte kalma gibi sürelerini özel hayatlarına 

ayırabilme olanağını ortaya çıkartacaktır (Acılıoğlu, 2015: 31). 

Z Kuşağı internetin, hızın ve “hemen şimdi benim olmalı”, “hemen şimdi satın 

al” gibi söylemlerin etkisi ile donatılmış olduğu için hem tüketimden etkilenmekte 

hem de tüketim eğilimlerini etkilemektedir (Batı, 2015: 146). 



24 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

DEĞERLER, İŞ DEĞERLERİ, KARİYER 

1. DEĞERLER 

 Değer kavramı, günlük yaşamda birçok alanda fazlaca kullanılan bir konudur. 

Politikadan iş hayatına, tıptan eğitime, akademiden medyaya uzanan birçok değişik 

alanda kişilerin üzerinde uygun olan veya uygun olmaya çabaladıkları bir nosyon olan 

değer, son zamanların en popüler konularından biri olarak ele alınmıştır (Arslan ve 

Yaşar, 2007: 8).  

Değer kavramı, incelendiğinde tüm bilim alanlarında konu edilebilen büyük bir 

alana sahip olmuştur. İlk olarak felsefe içerisinde gözlemlenen ve ahlak kurallarıyla 

ilişki sağlanan değerler, zamanımızda daha fazla sosyoloji, psikoloji, işletme ve de tıp 

ilimlerinin ilgi sahasında bulunmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde değer kavramı ile 

ilgili bilgiler verilerek ilgili kavramlarla ilişkisi incelenecektir. Takip eden bölümde 

alanlara göre değer kavramı ele alınacak ve değer sınıflandırmaları genel hatları ile 

incelenecektir (Baloğlu ve Balgalmış, 2005: 21-22).  

1.1. Değer Kavramı ve Özellikleri 

 Değer kavramı, toplumsal yaşamın kriterlerini içermektedir. Herhangi bir 

davranış şeklini diğerine tercih etmesinde değerler mühim bir rol taşımaktadır. Farklı 

bir düşünceyle, değerler tutumların kaynaklarını belirttiği gibi kriterlerini de oluşturur. 

Herhangi bir tutumu belirleme de faal olan değer, kişinin nasıl davranması gerektiğinin 

kararında yardımcıdır. Değer kavramı, her bireyin ya da toplumsal grubun onayladığı 

standartlar, görüşler ya da moral unsurlarıdır (Sarı, 2005: 76).  

 Değer kavramına göre, herhangi bir vaziyet faklı bir duruma tercih edilmesi 

meyillinde olduğu görülmektedir. Değerler, tutumlara referans olan ve onları 

karşılaştırmayı sağlayan bir zihniyettir. Bununla birlikte değerler, kişilerin neyi mühim 

bulduklarını tarif ederek tercihleri, talepleri, arzu ettiği veya etmediği konuları 

içermektedir (Erdem, 2003: 56). 
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 Değerler, olgu şuurlarından sonra oluşan ve olgulara, belirli hisleri, istekleri, 

ilgileri, hedefleri, gereksinim ve eylemleri içeren özneyle bağlantılı olarak, belirli 

anlamlar yükleme ile oluşan davranış; öznenin var olan olguya yansıtmasıyla 

gözlemlenir. Bununla birlikte değerden söz edildiğinde ise, kesin olarak öznenin ve 

kişiliğin içermesi gerekmektedir.  

 Değer, bireylerin önemsediği ve ulaşmak amacıyla çabaladığı, sahip olmayı 

fazlaca istedikleri unsurdur. Bu unsurlar mülk, mal, sıhhat, servet, benzeri değerleri 

oluşturduğu gibi, huzur, mutluluk, memleket sevgisi, Allah aşkı ve hürriyet gibi 

bütünüyle ruhsal değerlerden oluşabilir (Bolay, 2007: 14).  

 Değer, zaman içinde birden fazla araştırmacı ve kuramcı aracılığıyla değişik 

biçimlerde açıklanmıştır. Değer için yapılan açıklamalardan en fazla tanınan sosyal 

psikolog Amerikalı Milton Rokeach' ın tanımıdır. Rokeach' ın tanımına göre, değerler 

kavramını açıklayabilmek için kişilerin değerleri ve yapısıyla ilgili oluşan 

varsayımlara önem verilmiştir. Bu beş varsayım ise: 

 Bir insanın sahip olduğu değerlerin toplam sayısı göreceli olarak 

küçüktür.  

 Herkes aynı değere farklı derecelerde sahiptir.  

 Değerler, değer sistemleri içinde organize olmuştur.  

 İnsanın sahip olduğu değerler; kültürün, toplumun, kurumların ve 

bireylerin kişiliğinin bir ürünüdür.  

 Değerlerin önemi, sosyal bilimlerin ortaya çıkarmak ve anlamak üzere 

ilgilendikleri hemen hemen bütün olgularda açıkça gözlenmektedir. 

Her birey bir değere ve değer sistemine sahiptir. (Çalışkur ve Aslan, 

2013: 88) 

Ayrıca değerler, yaşama bakışı ve hedefleri belirtirken, verilen hükümleri 

etkileyen, görüşleri yansıtan ve kuralları meydana çıkaran bir bütündür. Başka 
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tanımlardan ve izah edilen ifadelerden devam edilerek, değerlerin toplam beş 

özellikten oluştuğu belirlenmiştir. Bu özelliklerden oluşan değerler: 

 Belirli durumlarda 

 Tercih edilen hayat tarzı ve davranışlar hakkında, 

 Seçimlerimizi veya olayları ve davranışları değerlendirmemizi 

yönlendiren, 

 Önem sıralamasına göre derecelendirilmiş  

 Görüş veya inanışlardır (Baloğlu ve Balgamış, 2005: 22).  

 Bu özellikler haricinde değerler hakkında dile getirilen açıklamalar şu şekilde 

özetlenebilir; 

 İnanışlar içeren ve dolayısıyla da aşkınlıklar taşıyan olgulardır.  

 Fertlerin yapıp ettiklerini rasyonelleştirip içselleştirmelerine imkân 

verirler.  

 Genelde ilgi gösterilen, arzu edilen şeylerdir. Her alanla ilgilidirler ama 

alanların kendine özgü değerleri vardır. 

 Farklı kaynak ve içeriklere sahip olsalar da bir biçimde sosyaldirler. 

(Aydın, 2003: 20)  

1.2. Değerlerin İşlevi 

 Değerlerin sosyal çevre içerisinde mühim özellikleri ve bunlara ilişkili olarak 

meydana gelen çeşitli görevleri bulunmaktadır. Oluşan değerlerin görevleri aşağıda 

belirtilen şekilde tanımlanmıştır; 

 Sosyal değerlere göre, ilk olarak seçilmiş oryantasyonun ölçünüdür. Bu 

anlamda ele alınan değerler, bilinçli ve gayeli tutumun genel kriteridir. Bu 

açıdan değerler, toplumsal bir harekette bulunan bireyin toplumsal olarak kabul 

edilen arzuları ve olgular için asıl yöneltilen işlevi yerine getirmektir.  
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 Değer, kültürel açıdan biçimlendirilmiş ve bununla birlikte kültürel 

bakımından manipülatör olarak bir tesir göstermektedir. Bu açıdan değer, 

belirli bir kültürün tekâmül aşamasında şekillenmektedir. Değerler genellikle 

moral, sembol, normlar, estetik ve davranış biçimleriyle belirtilir. Böylece 

değer, kültürün temelini yansıtmaktadır. 

 Değer, bireylerle eşitlenmiştir. Bu açıdan toplumsallaşma aşamasında değerler, 

bireyler aracılığıyla yüklenmekte ve öğrenilmektedir. Özetle, kişinin kişisel 

bünyesine bütünleşmiş hale gelmesidir. Bu nedenle natürel bir sonuç olan 

değerler, bireyin kişiselliğinin bir kısmı olarak kabul edilmektedir. 

 Değer, toplumsal bir formata ehildir. Doğrusu değerler, hem zihni olarak (istek 

ve hareket formatını belirten) hem de duygusal-hissi açıdan söylenen 

anlatımlardır. (Özensel, 2003: 231) 

 

1.3. Değerlerle İlgili Kavramların İlişkisi  

Değer kişinin his, fikir ve tutumlarıyla yakın bir bağlantı içerisindedir. Ayrıca 

birçok toplumsal kavramda değerler, kişi tutumlarını belirlemede temel olarak önem 

sağladığını içermektedir (Atay, 2003: 89). İnanç, sosyal tutum, ideoloji, normlar ve 

ihtiyaçlar değerlerle ilişkili kavramlardır. 

1.3.1. İnanç - Değer İlişkisi 

İnanç, bir değeri kabul eden kişiler tarafından onaylanan ve yaşamın şekli ile 

ilgili bağlı düşünceden oluşur. Benimsenen ortak değerler, mazinin tefsir edilmesine, 

her günün algılanmasına ve geleceği kestirebilme de fayda sağlamaktadır. İnanç 

kavramının farklı öğelerine taraf yönetmekle beraber bu kavramın somut ve derin 

tarafını ortaya çıkartmaktadır (Şişman, 2007: 3). 

1.3.2. Sosyal Tutum - Değer İlişkisi 

Tutumlar, bireyin bir düşünceye, bir objeye ya da bir simgeye bağlı olarak 

pozitif veya negatif hislerini ve meyillerini açıklamaktadır. Deacan`ın tanımına göre 

“değerler yaşamdaki amaçlar için temel kriterler sağlayan kararlara, faaliyetlere 
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süreklilik kazandırarak biçimlendiren istek ve tutumlarla ilişkili duygulardır” 

(Özmete, 2007: 32). Bununla beraber değer ve tutumu ayrı düşünmek, tutumun 

devamlılık sağladığı yerde ise değerin meydana geldiğini söylemek doğru olur. 

1.3.3. Sosyal Norm - Değer İlişkisi 

 Sosyal norm, kişilerin tutum şekillerinin gerekli olduğunu tanımlıyorken, 

değerlere ilişkin biçimlenen, ölçün veya sözlü kurallardır. Sosyal çevre içerisinde 

yaşam süren insanlara göre yazılı olmayan kurallar nasıl davranması ne yapması ne 

söylemesi ne yapmaması ve ne söylememesi gibi normlardan oluşmaktadır (Şişman, 

2007: 4).  

Sosyal norma göre, değerler bütününe ilişkin olarak tüm toplumda kişilere akıl 

veren, olumluyu ve olumsuzu, doğruyu ve yanlışı belirten kurallar, ölçünler veya 

düşüncelerin tümü meydana gelmektedir. Normlar ve değerler ikilisindeki ayrıma 

göre, değerler genel tutumlardan oluşur ve soyuttur, normlar ise akıl verici ve 

açıklıktan oluşur (Berberoğlu, 1990: 141). 

1.3.4. İdeoloji - Değer İlişkisi 

İdeoloji terimi, bugün nesnel olmayan bir fikir ürünü çağırışımı yapıyorsa da, 

kavram Batı Avrupa’nın fikir tarihinde bunun tam tersi bir anlamda ortaya çıkmıştır. 

Başlangıçta doğru düşünme bilimine verilen isimdir.  

Toplumun, grubun ya da bireyin sahip olduğu değerler sistemi aynı zamanda 

onların ideolojisini de belirler. Bu yaklaşımı öngören Rokeach bunu ispatlamaya 

yönelik bir deney yapmıştır. Eşitlik ve hürriyet değerlerini ele almış ve farklı 

ideolojilere mensup insanların bu kavramların ideolojilerine göre nasıl farklı sıralarda 

tercih ettiklerini göstermiştir; elde edilen sonuçlar, öngörüsünün ispatı niteliğindedir 

(Atay, 2003: 89). 
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1.3.5. İhtiyaç - Değer İlişkisi 

Rokeach, değerler ve ihtiyaçların tam olarak aynı olmadıklarını gösterebilmek 

için insan ve hayvanların sahip olduğu özelliklerden yola çıkar ve eğer ihtiyaçlar ve 

değerler aynı olsaydı, hayvanlar da ihtiyaçları olduğu oranda değerlere sahip olurdu 

şeklinde bir belirtme yapar. Değerler ihtiyaçların zihinsel temsilcileri ve 

transformasyonlarıdır ve sadece insan, bu tür temsilciliği ve transformasyonları 

yapabilecek yetenektedir. İhtiyaçlar değerler olarak zihinde temsil edilir. İhtiyaçlar 

zihinsel olarak değerlere dönüştürülür ve bu dönüşüm sağlandığında, bunlar kişisel ve 

sosyal olarak savunulabilir, haklı gösterilebilir ve hatta tavsiye edilebilir bir hale 

gelmiş olur (Uyan, 2002: 62). 

1.4. Alanlara Göre Değer Kavramı 

Birçok bilim insanının değer konusu hakkında farklı tanımlamalarda 

bulunduğu görülmektedir. Bu kavrama ortak bir tanım getirmeyi amaçlayan, herkes 

tarafından ortak bir değer tanımı oluşturma çabası içinde bulunan; Lautmann değer 

kavramı çerçevesinde çok geniş kapsamlı bir dilsel anlam analizi çalışması ortaya 

koymuştur. Bu çalışmasında 4000 literatür yayını ele alıp, bunların içerisinden 400 

çalışmada değer kavramına yönelik 180 tane farklı değer tanımı tespitinde 

bulunmuştur (Özgekbel, 2011: 26).  

Bu çalışma sonucunda Lautmann şu değer tanımını yapmıştır. “Değer, normatif 

olarak pozitif onaylanan olgular ve hedeflememiz gereken bu olguların seçiminde bir 

ölçüt, ayrıca da nesnelerin değerlendirilmesinde normatif bir standarttır” şeklinde bir 

tanımda bulunmuştur. Lautmann’ın yaptığı çalışmadan da anlaşılacağı gibi, değer 

kavramı birçok disiplinde karşımıza çıkmaktadır. Değer kavramıyla ilgili daha 

belirleyici açıklık getirmek amacıyla, bu çalışmada değer kavramının felsefe, sosyoloji 

ve psikoloji çerçevesinde ele alınıp bu alanlarda yapılmış olan değer tanımlamalarına 

değinilecektir (Özgekbel, 2011: 26). 
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1.4.1. Felsefe Perspektifinden Değer Kavramı 

Felsefe ilkece üzerine düşünülmesi olanaklı bütün her şeyi düşünen, var olan 

her şeyi bütün yönleriyle sorgulayan olabildiğince çok yönlü araştırmalar yapan, hem 

bilginin hem de yaşam bilgeliğinin peşinde koşan, koşma etkinliği olarak 

tanımlanmaktadır (Güçlü vd., 2002: 533). 

Değer kavramının incelenmesi ve bilimsel bir sorun olarak ele alınması, ilk kez 

felsefe bilimi tarafından yapılmış ve aynı zamanda bu kavrama önemli katkılarda 

bulunulmuştur. Değer problemi, uzun yıllar felsefe disiplini içerisinde bilgi-değer 

çerçevesinde; iyiyi-kötüyü, güzeli-çirkini, doğruyu-yanlışı belirlemek için tartışıp bir 

ölçü arayışı içerisinde ele alınmıştır (Ersoy, 2006: 38). 

 Bilgi ile değer arasındaki tarihsel ilişkiye bakıldığında; ilk olarak Yunan 

felsefesinde bilgi ile değerin eşit olduğu görülmektedir. Orta çağa gelindiğinde bu 

eşitliğin bozulduğu, bilginin değerin egemenliğine girdiği görülmektedir. Yani burada 

bilgi alanının görüşü değerden dardır. Değer akılla belirlenemeyince, buradan akıl-dışı 

bir değer doğmaktaydı.  

Son olarak da yeniçağ ile birlikte ortaçağın aksine, değer bilginin egemenliği 

altına girmiştir. Bu görüşte değer ancak bilgi ilkelerine göre incelenebilir. Burada 

değerleri belirlemek için bir normatif bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Felsefede 

normatif bilginin yerini de örf ve adet bilinci karşılamaktadır (Ülken, 2001: 251). 

1.4.2. Sosyoloji Perspektifinden Değer Kavramı 

Sosyoloji disiplininde değer kavramına geçmeden önce sosyolojinin kısa bir 

tanımı yapılacak olursa; insanların birbiriyle ilişkilerinin bilimsel açıdan 

incelenmesini amaç edinen bir disiplin olmasıdır. Sosyoloji perspektifinde değer 

kavramı, sosyologlar arasında büyük tartışmalara yol açtığı söylenmektedir (Yazıcı, 

2014: 210).  

Sosyoloji disiplinine bakıldığı zaman bireyde değer kavramının oluşumunun, 

toplum tarafından belirlendiği yaklaşımına sahiptir. Bilimsel pozitivist görüşte, 

değerlerin herkes tarafından kabul edilen bir nesnel gerçekçiliği olmadığı, ancak 



31 

 

bireylerin öznel bir yaklaşımla incelenebileceği hâkim olduğundan, kuralcı bir 

yaklaşım sergilemişlerdir. Bu bilimsel pozitivist görüşten kaynaklı olarak, sosyoloji 

alanında klasik sosyologlar tarafından değer kavramına ilişkin araştırmalar konusunda 

biraz geç kalındığı söylenmektedir (Özensel, 2003: 218).  

Pozitivist yaklaşıma tepki olarak gelişen tarihselci anlayışın savunucuları ise 

şu görüşe sahiptir. İnsanı, toplumu ve tarihi konu edinecek olan bilimlerin, objelerin 

tekrarlanamazlığı ve özgül olması nedeniyle bu alanda yapılacak çalışmaların kural 

koyucu olmaması gerekir. Bu görüşün savunucuları olayları yasalarla değil, daha çok 

anlama ve yorumlama yoluyla açıklık getirmeye çalışmaktadır (Özensel, 2003: 218). 

Toplumsal ilerleme, bütünleşme gibi çözümler değer kavramı ile açıklanmaya 

çalışmıştır. Bunun sebebi, değerlerin toplumsal konularda işlevsel yönünün yüksek 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

1.4.3. Psikoloji Perspektifinden Değer Kavramı 

Psikoloji, “bir insanın veya insanlar grubunun zihinsel durumlarının, 

özelliklerinin veya süreçlerinin, ya da belirli bir etkinlik alanında söz konusu olan 

zihinsel-ruhsal durumların, süreçlerin toplamı” olarak tanımlanmaktadır (Budak, 

2000: 622). Psikolojide değerin önemini objektif bir temele dayanıp dayanmaması 

şeklinde değil, tamamen insanın davranışlarına yol gösterici bir rehberlik yapması 

olarak görmektedir. Bu nedenle psikologlar değeri sadece bir inanç olarak 

değerlendirmekte ve bu onlar için yeterli olmaktadır. Psikologlar özellikle ahlaki 

konularda değere başvurmaktadır.  

Örnek verilecek olursa; Ali iyi insandır. Bunun nedenlerine bakıldığında, 

insanlara yardım etmesinden dolayı bir neden görülmektedir. Çünkü insanlara yardım 

etmenin iyi olduğu bilinmektedir. Bu örneği açacak olursak değer bir inanç olmak 

bakımından, duygu ve bilgilerimizin birer tamamlayıcısı görevindedir. Yani değer tek 

bir inanca değil, bir arada organize olmuş bir grup inanca karşılık gelmektedir. Burada 

insanlara yardımcı olmanın iyiliği konusundaki inanç, bireylerin insan ilişkileriyle 

ilgili hayat tecrübelerinden doğmaktadır. Bu inancın içerisinde aslında birçok etmen 

sayılabilir. Bunlar; insanın kıymetine olan inanç, yardımseverliğin barışa yol 
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açacağına olan inanç, iyilik yapmanın vicdan huzuruna olan inanç, Allah’ın yardım 

edenleri sevdiğine olan inanç gibi birçok inancın etkisi olabilmektedir (Keskin, 2016: 

1490). 

1.5. Değer Sınıflandırılmalarına Genel Bakış 

Birçok farklı disiplin tarafından kullanılan değerlerin tanımlanmasında olduğu 

kadar sınıflandırılması konusunda da görüş birliğine varılamamıştır. Değerlerin 

toplumsal ve kültürel nedenlerle farklı algılanması, farklı değer sınıflamalarını ortaya 

çıkarmıştır (Keskin, 2016: 1490).  

Değerlere ilişkin alan yazın incelendiğinde farklı değer sınıflamalarının olduğu 

görülmektedir (Schwartz, 1992; Rokeach, 1973; Allport, Vernon ve Lindzey, 1951; 

Spranger, 1928). Bunlar arasında en çok kabul gören sınıflama Spranger (1928) 

tarafından yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda bu sınıflandırma Allport, Verno ve 

Lindzey tarafından ölçeğe dönüştürülmüştür. Rokeach (1973) değerleri amaç ve araç 

değerler olmak üzere iki gruba toplamıştır. Schwartz (1992) ise değerleri güç, başarı, 

hazcılık, uyarılım, özyönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik, uyma, 

güvenlik olarak on farklı grupta toplamıştır (Şen, 2007: 10).  

Değerler nasıl sınıflandırılırsa sınıflandırılsın insanların yaşamlarını doğrudan 

ya da dolaylı olarak etkilemektedir (Ulusoy ve Dilmaç, 2014: 23). Aşağıda en çok 

kabul gören değer sınıflanmalarında üç tanesi verilmeye çalışılmıştır. 

1.5.1. Spranger’in Değer Sınıflandırması 

Psikolojide değer testi ilk kez Spranger (1928) tarafından kullanılmıştır. 

Spranger değerleri estetik, teorik, iktisadi, siyasi, sosyal ve dini değerler olarak altı 

temel gruba ayırmıştır. Spranger sınıflamasını oluştururken araştırma kapsamına giren 

deneklerin her birinde hakim olan değerlere göre kişilik tiplerine ayırmaya çalışmıştır. 

Sonuç olarak herkesin altı temel değer tiplerinden birine girebileceğini görmüştür 

(Keskin, 2016: 1490). Bu altı temel değer tipi aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.  
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i. Bilimsel: Gerçeğe, bilgiye ve muhakemeye ve eleştirel düşünceye önem 

verir. Kuramsal nitelikli bireyin temel ilgisi, gerçeğin keşfidir. Bilimsel 

değerleri olan insan deneysel, eleştirici, akılcı ve entelektüeldir.  

ii. İktisadi: Yararlı ve pratik olana önem verir, herhangi bir etkinliğin yararlı 

olup olmaması onun için önemlidir. Birey, yaşamı bedensel ihtiyaçların 

doyumu olarak görür.  

iii. Estetik: Üst düzeyde simetri, biçim ve uyuma önem verir, herhangi bir 

yaşam tarzını zarafet ve uygunluk açısından değerlendirir. Sanatın toplum 

için zorunluluk olduğunu düşünür.  

iv. Sosyal: Yardımseverlik, bencil olmama, başkalarını sevme en önemli 

özelliğidir. En yüksek değer insan sevgisidir. Kuramsal, ekonomik ve 

estetik tutum ve değerleri, soğuk ve insana yakışmaz kabul eder.  

v. Siyasî: Kişisel olarak, etkili ve güçlü olmaya önem verir. Her şeyin üstünde 

kişisel güç, etki ve şöhret arar.  

vi. Dinî: Evreni bir bütün olarak algılar ve kendini bu bütünlüğün bir parçası 

olarak görür. Mutlak şekilde doyurucu en yüksek değer tecrübeleri arar, 

mistik konulara ve yaşantılara ilgi duyar.  

1.5.2. Rokeach’ın Değer Sınıflandırması  

Rokeach yaptığı çalışmasına göre bir değer seti oluşturmuş ve iki ana 

kategoriye ayırmıştır. Amaç ve araç değerler olarak adlandırılan her bir kategori için 

18 değer olmak üzere toplam 36 adet değer tanımlamıştır. Amaç (terminal) değerler; 

bir kişinin yaşamı boyunca başarmayı amaçladığı değerlere ilişkin tercihlerini ifade 

etmektedir. Araç değerler ise; başarılması istenen hedefler için kullanılan araçları ifade 

etmektedir. Rokeach’ın amaçsal ve araçsal değerleri aşağıda Tablo 3’de 

gösterilmektedir (Çalışkur ve Aslan, 2013: 87). 
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Tablo 3. Rokeach’ın Değer Sınıflandırması 

Amaçsal Değerler Araçsal Değerler 

Aile güvenliği Bağımsız olma 

Başarılı olma Bağışlayıcılık 

Bilgelik Cesaret 

Dini olgunluk Dürüstlük 

Dünya barışı Entelektüellik 

Eşitlik Geniş görüşlülük 

Gerçek dostluk Hırslılık 

Güzellikler dünyası İtaatkârlık 

Heyecan verici hayat Kendine hâkim olma 

İç huzur Kendini kontrol etme 

Kendine saygı Kibarlık 

Mutluluk Mantıklılık 

Özgürlük Neşelilik 

Rahat bir hayat Sevecenlik 

Sosyal kabul Sorumluluk sahibi olma 

Ulusal güvenlik Temizlik 

Zevk Yaratıcılık 

Kurtuluş Yardımseverlik 
Kaynak: Çalışkur, A. ve Aslan, E. (2013). Rokeach Değerler Envanteri Güvenirlik 

Ve Geçerlik Çalışması, s. 87 

 

1.5.3. Schwartz’ın Değer Sınıflandırması  

 Schwartz ve arkadaşları değerlerin psikolojik yapısının kapsamlı bir teorisini 

oluşturmuşlardır. 1992 yılında ise değer yöneliminin içerik ve yapısı hakkında 

aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de bulunduğu 60'ı aşkın ülkede yapılan ve evrensel 

10 değer tipi ile bunların içerdiği 56 alt değeri kapsayan sınıflama ortaya koymuşlardır. 

Bu sınıflama aşağıda Tablo 4’te gösterilmektedir (Küçük, 2016: 281). 

 

 

 

 



35 

 

Tablo 4. Schwartz'ın Değer Sınıflandırması-A 

Değer Tipi Tanımı İçerdiği Alt Değerler 

Güç (Power) 

Toplumsal konum, insanlar 

ve kaynaklar üzerinde 

denetim gücü 

Sosyal güç sahibi olmak, otorite sahibi 

olmak, zengin olmak, toplumdaki 

görüntümü koruyabilmek, insanlar 

tarafından benimsenmek 

Başarı 

(Achievement) 

Toplumsal standartları temel 

alan kişisel başarı yönelimi 

Başarılı olmak, yetkin olmak, hırslı 

olmak, sözü geçen biri olmak, zeki 

olmak 

Hazcılık 

(Hedonism) 

Bireysel zevke ve hazza 

yönelim 
Zevk, hayattan tat almak, 

Uyarılım 

(Stimulation) 
Heyecan ve yenilik arayışı 

Cesur olmak, değişken bir hayat 

yaşamak, heyecanlı bir yaşantı sahibi 

olmak 

Özyönelim (Self-

direction) 

Düşünce ve eylemde 

bağımsızlık 

Yaratıcı olmak, merak duyabilmek, 

özgür olmak, kendi amaçlarını 

seçebilmek, bağımsız olmak, kendisine 

saygısı olmak 

Evrenselcilik 

(Universalism) 

Anlayışlılık, hoşgörü ve tüm 

insanların ve doğanın 

iyiliğini gözetmek 

Açık fikirli olmak, erdemli olmak, 

toplumsal adalet, eşitlik, dünyaya barış 

istemek, güzelliklerle dolu bir dünya, 

doğayla bütünlük içinde olma, çevreyi 

koruma, iç uyum, 

İyilikseverlik 

(Benevolence) 

Bireyin yakın olduğu 

kişilerin iyiliğini gözetme ve 

geliştirme 

Yardımsever olmak, dürüst olmak, 

bağışlayıcı olmak, sadık olmak, gerçek 

arkadaşlık, olgun sevgi, manevi bir 

hayat, anlamlı bir hayat, alçak gönüllü 

olmak 

Geleneksellik 

(Tradition) 

Kültür veya dinsel töre, 

fikirlere saygı ve bağlılık 

Dindar olmak, hayatın bana verdiklerini 

kabullenmek, geleneklere saygılı 

olmak, ılımlı bir hayat (dünyevi işlerden 

el ayak çekmek), mahremiyet 
Kaynak: Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz 

Değer Kuramı, s. 59-76 

Tablo 5. Schwartz'ın Değer Sınıflandırması-B 

Değer Tipi Tanımı İçerdiği Alt Değerler 

Uyma 

(Confirmity) 

Başkalarına zarar verebilecek 

ve toplumsal beklentilere 

aykırı olabilecek dürtü ve 

eylemlerin sınırlanması 

Kibarlık, itaatkâr olmak, anne-baba ve 

yaşlılara değer vermek, kendini 

denetleyebilmek 

Güvenlik 

(Security) 

Toplumun var olan 

ilişkilerinin ve kişinin 

kendisinin huzuru ve 

sürekliliği 

Ulusal güvenlik, toplumsal düzenin 

sürmesini istemek, temiz olmak, aile 

güvenliği, iyiliğe karşılık vermek, 

bağlılık duygusu, sağlıklı olmak 

Kaynak: Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz 

Değer Kuramı, s. 59-76 
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Schwartz’ın teorisine göre, değerler arasında dinamik bir ilişki bulunmaktadır 

ve bu değerler bireyi motive etme amacına göre sınıflandırılmaktadır (Çalışkur, 

Demirhan ve Bozkurt, 2012: 222). Schwartz değerler arasındaki ilişkileri dairesel yapı 

üzerinde aşağıdaki Şekil 1’deki gibi açıklamıştır.  

Şekil 1. Schwartz’ın Değer Sınıfları ve Ana Değer Grupları Arasındaki İlişki 

 
Kaynak: Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve 

Schwartz Değer Kuramı, s. 59-76  

Şekil 1’de görüldüğü gibi Schwartz dairesel yapı üzerinde birbirinin karşısında 

yer alan değer tiplerinin çeliştiklerini, birbirine yakın olan değerlerin ise uyumlu 

olduğunu söylemektedir. Schwartz’ın teorisinde iki temel çatışma bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki öz genişletim ve öz aşkınlık değerleri arasında yer almaktadır.  

Öz genişletim değerleri olan güç ve başarı, öz aşkınlık değerleri olan 

evrensellik ve iyilikseverlik değerleri ile çatışmaktadır. Burada öz genişletim değerleri 

diğer insanların zararına olmasına rağmen, kendi istek ve çıkarlarını gözetmesi 

yönünde motive ederken, öz aşkınlık değerleri ise diğer insanların iyiliği ve 

menfaatlerini dikkate alır. Bir diğer çatışma yeniliğe açıklığa karşın muhafazacılık 

değerleri arasındadır.  
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Yenliğe açıklık değerlerinden olan öz yönelim ve uyarılım değerleri, 

mahafazacılık değerlerinden uyma, geleneksellik ve güvenlik değerleri ile 

çatışmaktadır. Yeniliğe açıklık değerleri yeni deneyimler, bağımsız eylem, düşünce, 

duyguları vurgularken; muhafazacılık değerleri değişime kapalılık, düzen ve kendini 

kısıtlamayı vurgulamaktadır. Ancak bu değerler arasında sadece hazcılık değeri hem 

özgenişletim hem de yeniliğe açıklık boyutlarının unsurlarını taşımakta ve hem öz 

aşkınlık hem de muhafazacılık değerleri ile çatışmaktadır (Küçük, 2016: 281). 
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2. İŞ DEĞERLERİ 

İş değerleri ile ilgili çalışmalar, genel değerlerden bağımsız bir alan olarak 

gelişmiştir. İş değerlerini inceleyen araştırmacılar, değer araştırmacılarından farklı 

perspektife sahiptir ve farklı metodolojiler kullanmışlardır. Bu nedenle değerler 

konusundaki tartışmalar iş değerleri için bir temel oluştursa da konuyu açıklamakta 

eksik kalmaktadır (Kubat, 2007: 12).  

Değerlerin iş hayatına aktarılması 1920‟lerin sonunda Hawthorne‟la 

başlamıştır. Daha sonra kuramcılar, çalışma koşullarının ve insan özelliklerinin isteki 

davranışa etkisini incelemeye başlamışlardır. Allport ve arkadaşlarının 1930‟lardaki 

değer çalışmaları da işte kullanılabilme potansiyeline sahipti. 1960‟larda ise iş etiği 

konusundaki çalımsalar yaygınlaşmıştır. 1970‟lerde iş değerleri konusundaki 

çalışmalar hız kazanmış ve iş değerleri ölçeklerinin geliştirilmesi ile desteklenmiştir 

(Kubat, 2007: 12).  

İş değerleri kavramı, “Değerlerin bir altkümesi, bireylerin işlerinde aradıkları 

özellikler, tatmin ve ödüller”, “arzulanan davranış tarzı”, “bireyin iş yerinden 

sağlamak istediği özel bir sonuca verdiği önem derecesi”, “kişinin özel bir göreve karşı 

hissettikleri dışında genel olarak işe karşı gösterdiği tutum” şeklinde 

tanımlanmaktadır. İş değerleri işte gerçekleşen şeylere karşı gösterilen önem, değer ve 

arzudur. Özetle, iş, değerleri, farklı kişiler için farklı anlamlara gelmektedir (Kubat ve 

Karaüzüm, 2010: 488). 

Günümüz modern toplumlarında iş yaşamı, bireyler için yaşamın en önemli ve 

büyük parçasını oluşturan alanların başında gelmektedir. İş, birey için gelir kaynağı 

olmasının dışında, aynı zamanda toplumsal katılım, aile yaşamı, sosyal statü, tüketim, 

sağlık gibi konularda etkin olup sosyal yaşamın şekillenmesine de katkıda 

bulunmaktadır. Bunun sonucunda da iş değerleri ve yaşam değerlerini birbirinden 

ayırmak pek mümkün olamamaktadır (Özmete, 2007: 19). 

2.1. İş Değerlerinin Sınıflandırılması 

İş değerleri farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. En çok başvurulan ayrım 

şekillerinden birisi içsel ve dışsal değerler ayrımıdır. İçsel değerler iş çeşitliliği ve 
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otonomi gibi kişinin işinden maddi olmayan beklentilerine işaret etmektedir. Dışsal 

değerler ise çalışanların maddi ya da araçsal iş beklentilerine işaret eder (Kasnak, 

1998: 9). Bunlar ücret ve yükselme fırsatları gibi değerlerdir.  

Dışsal değerler, yapılan bir iş ile doğrudan ilgili olmayan, fakat o örgütte 

bulunmaktan dolayı ve yapılan işte gösterilen performansın sonucu olarak elde 

edilecek ücret ve ücret dışı maddi imkânlar, statü itibar ve güçle ilgilidir. Bunun 

yanında içsel değerler yapılan işin içeriğiyle ve doğrudan o işi yapıyor olmaktan alınan 

tatminle ilgilidir. Diğer bir değişle dışsal değerleri ön planda olan birey, o işin sonuçta 

kendisine getireceği maddi imkânlar ve toplumsal değerlerle ilgilenirken, içsel 

değerleri ön planda olan birey o işi yapıyor olmaktan alacağı manevi hazla ilgilidir 

(Kasnak, 1998: 9). 

İş değerlerini belirlemekte kullanılan diğer bir model de Schwartz ve 

Bilsky’nin geliştirmiş olduğu modeldir. Araştırmacılar, daha çok antropolojik temele 

dayanarak, kişisel değerlerin ulusal kültür etkisi altında geliştiğini vurgulamışlardır. 

Bu modelde değerler sistemini belirleyen üç genel boyut ve 10 alt boyut 

bulunmaktadır. Genel boyutlar: bireysellik-toplumsallık, değişime açık olmak-tutucu 

olmak, kendini yükseltmek-kendini aşmaktır. Alt boyutları ise: güç, başarı, hedonizm, 

özendirmek, kendini yönetmek, evrensellik, yardımseverlik, geleneksellik, uyumlu 

olmak ve güvenliktir (Ergeneli ve Temirbekova, 2006: 121).  

i. Bireysellik-Toplumsallık: Bu boyut, bireyin kendine veya kendisinin de 

içinde olduğu gruba odaklanması ile ilgilidir. Bireyselliğin alt boyutları: güç, 

özendirme ve kendini yönetmektir. Toplumsallığın alt boyutları ise: 

yardımseverlik, geleneksellik ve uyumlu olmaktır.  

ii. Değişime Açık Olmak-Tutucu Olmak: Değişime açık olmak, bireyin motive 

olması için, ne ölçüde kendi ilgi ve duygularını esas alarak alışılagelmişin 

dışında yollar deneyeceği ile ilgilidir. Bunun karşıtı olan tutuculuk ise statüyü 

korumasına önem vermesini ve buna ilişkin davranışlar sergilemesini ve 

ilişkilerde yazılı kurallara bağlılığını ifade eder. Değişime açık olmanın alt 

boyutları: özendirmek ve kendini yönetmektir. Tutuculuğun alt boyutları ise: 

güven, uyumlu olmak ve gelenekselliktir.  
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iii. Kendini Yükseltme-Kendini Aşma: Kendini yükseltme boyutu, bireyin kendi 

çıkarlarını elde etmek için çabalarken başkalarına ne ölçüde zarar verebileceği 

ile ilgilidir. Kendini aşma boyutu ise birey bir çaba göstermek isterken 

başkalarını ve çevreyi ne ölçüde dikkate aldığı ile ilgilidir. Kendini yükseltme 

boyutunun alt boyutları: başarı ve hedonizmdir. Kendini aşma boyutunun alt 

boyutları ise yardımseverlik ve evrenselliktir. 

2.2. İş Değerlerini Etkileyen Faktörler 

İş değerleri ile ilgili bireysel farklılıkların incelendiği çeşitli çalışmalarda, 

demografik özellikler ayırt edici faktörler olarak kullanılmıştır. Cinsiyet, yaş ve eğitim 

bunların başında gelmektedir. Cinsiyet belki bu konuda en popüler demografik 

değişkendir. 

i. Cinsiyet: Cinsiyet, iş değerleri üzerinde önemli rol oynamakta olup, etkisini 

anlamak için yapılan çalışma sonuçları değişiklik göstermektedir. Kadınların 

duygusal iş değerlerini erkeklerin ise kavramsal iş değerlerini daha fazla 

benimsediğini belirlenmiştir.  

ii. Yaş: Yaşın iş değerleri üzerine etkisi bugüne kadar pek çok araştırmacı 

tarafından incelenmiş olup; araştırmacılar tarafından farklı yaşlardaki 

çalışanların içsel ve dışsal iş değerleri arasında farklılıklar olduğu 

belirtilmiştir. Genel olarak, yaşın iş değerlerine etkisi olduğu görülse de bu 

etkinin yönü çeşitlilik göstermektedir ve tutarlı değildir. 

iii. Eğitim: Demografik faktörler ile iş değerleri arasındaki ilişkinin incelendiği 

çeşitli çalışmalarda farklı eğitim seviyelerindeki kişilerin iş değerleri arasında 

farklılık olduğu belirlenmiştir. Kasnak, hizmet sektöründe çalışanların iş 

değerlerini incelediği çalışmasında, eğitim düzeyiyle değerler arasında 

araçsal değerler için anlamlı bir ilişki olduğunu, araçsal değerlere lise 

mezunlarının üniversite mezunlarına göre daha çok önem verdiklerini 

saptamıştır (Kasnak, 1998: 9). 
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3. KARİYER 

Kariyer kelimesi, Fransızca ‘carrierre’, İngilizce ‘career’ kelimelerinin Türkçe 

karşılığıdır. Kariyer kavramı literatürde karşımıza değişik anlamlarda çıkmaktadır. 

Sözlük anlamı olarak kariyer, bir meslekte uzmanlık olarak tanımlanmaktadır. 

Örgütsel açıdan kariyer, bireylerin yaşamları süresince elde ettikleri deneyim ve 

faaliyetlere ilişkin tutum ve davranışları algılaması olarak ifade edilmektedir (Ölçer, 

1997: 88).  

3.1. Kariyerin Tanımı ve Önemi 

Kariyer kavramı, kişinin hayatı boyunca yürüttüğü pozisyonlar dizisi, kişinin 

yaşamına yayılan iş ile ilgili deneyimler gibi açıklamalarla ifade edilmektedir. Kariyer 

sadece terfi gibi süreçlerle açıklanan bir unsur değildir. Bunun yansıra bireyin, bireysel 

memnuniyetini ve yapılan işlerden tatmin duymasını da içermektedir. Ayrıca bir 

kariyere sahip olmak için sadece ücretli bir işte çalışıyor olmak ve belirli meslekleri 

yapmak gerekmemektedir. Ev işleri ile uğraşan, gönüllü faaliyetlerde bulunan veya 

okul işleri ile uğraşan kişiler de kariyer sahibi olabilmektedir (Karataş, 2010: 115).  

Kariyer, birbirini takip eden hiyerarşik işler, sorumluluk ve statü olarak 

tanımlanmakla birlikte, modern literatürde beş ayrı anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı, 

“ilerleme” olarak ifade edilen işler arasındaki dikey hareketliliktir. “Meslek” olarak 

ifade edilen diğer anlamı, avukatlık, devlet memurluğu gibi meslekleri kapsamakta 

fakat fabrika makinistliği gibi meslekleri kapsamamaktadır. Bir diğer anlam ise, “ömür 

boyu yapılan işler dizisidir”. “Roller ile ilgili deneyimler dizisi” de kariyerin anlamları 

arasında yer almaktadır. Bu rollere örnek olarak, ev kadınlığı ve üniversitesi 

okutmanlığı verilebilir. Ve son olarak, “ömür boyu ortaya çıkan iş tutumları ve 

davranışlar dizisi” olarak ifade edilmektedir. Bu yanıyla ücretli veya ücretsiz iş rolleri 

ve bireyin öznel deneyimlerini kapsamaktadır (Sungur, 2008: 144). 

Kariyeri detaylı olarak ifade etmek gerekirse, bireyin üretken yıllarını 

kullanarak geliştirdiği, çalışma hayatının sonuna kadar sürdürdüğü iş ve pozisyonların 

bütünü, iş hayatında yer aldığı basamaksal mevkiler ve konumu ile ilgili sahip olduğu 

tutum ve davranışlar, yetenek, bilgi, beceri ve çalışma arzusu ile örgütte ilerleyebilme 
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sürecidir. Bunun yanısıra unutulmamalıdır ki kariyer kavramı sadece kişilerin mesleki 

hayatlarına ilişkin bir kavram olarak değil, insanların tüm yaşamını kapsayan ailesi, 

toplumsal etkinlikleri, alışkanlıkları ve diğer uğraşlarını içeren bir kavram olarak ele 

alınmalıdır (Okakın, Şakar, 2011: 254). 

Günümüzde kariyer, yaşam kalitesinin en önemli belirleyicilerinden biri olarak 

karşımıza çıkan ve bu nedenle birey için oldukça önemli olan bir konudur. Bireylerin 

kariyer konusunda bilinçlenmesi ve bir kariyer planı oluşturabilmesi, Sungur’un 

deyimiyle, ‘Kişisel kariyer planım var’ diyebilmesi bir ayrıcalıktır (Sungur, 2008: 

145). 

Kariyer kavramı geleneksel yaklaşımda; maaş, statü ve dikey hareketlilik 

kavramları ile açıklansa da, günümüzde yaygın olan çok yönlü kariyerde, amaç 

psikolojik tatmin de sağlamaktır28. Bu açıdan bakıldığında, kariyer bireyin yaşamını 

sosyolojik, ekonomik ve psikolojik açıdan etkileyen ve mutlaka bilinçlenilmesi 

gereken bir konudur (Çalık, Ereş, 2006: 32) 

3.2. Kariyerin Özellikleri 

Kariyer kavramının merkezini insan faktörü oluşturmaktadır. Çalışma başlayan 

birey ihtiyaçlarını gidermek, beklentileri doyurmak, ileriye yönelik planlarını 

gerçekleştirmek ve başarılı olmak ister. Bunları yapabilen birey mutlu olur. Bireyi 

çalışmaya iten sebepler; kendisine fayda sağlamak, kendini geliştirmek, çalışmanın 

sosyal olarak kabul gören bir davranış olmasıdır.  

 Kariyer kavramı ile ilgili olarak; 

 Yalnızca yüksek statüdeki ya da hızlı ilerleme fırsatları olan kişilerle ilgili 

değildir. 

 Sadece dikey hareketlerle ilgilenmez. Yani yükselmenin yanında şu anda 

yaptıkları işten memnun olan, yükselmek istemeyen personeli de içerir. 

 Birden fazla örgüt ve birden fazla faaliyet ile ilgili olabilir. Bir örgütte işe alma 

ve/ veya alınma ile eş anlamlı değildir. 
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 Hem örgütün birey üzerindeki etkilerini hem de bireyin kendi iş hayatı, 

planlaması ve denetiminde söz sahibi olması ile ilgilidir. (Şimşek, vd., 2004: 

32) 

3.3. Kariyer Değerleri 

Toplumsal sistemlerin psiko-sosyal temellerini, üyelerin rol davranışları ile bu 

davranışları onaylayan normlar ve bu normların dayandığı değerler oluşturmaktadır. 

Değerler denildiğinde, bireylerin düşünce, tutum ve davranışlarındaki standartlar veya 

ölçütler anlaşılmaktadır. Roller, normlar, değerler, tutumlar örgütsel işleyişin 

bütünleşmesinde karşılıklı ilişki içerisinde yer almaktadır. Belirli bir çalışma ortamının 

yapısı, bireylerin sadece olgunlaşmasını değil, sürekli bir yaşam deneyimi beraberinde 

birtakım rol, değer, tutum ve normlar geliştirmelerine de neden olmaktadır (Batur ve 

Adıgüzel, 2014: 328).  

Birey terfi, işten çıkarılma veya yer değiştirme gibi iş değiştirme sırasında 

kariyer değerleri ile karşı karşıya gelmekte ve bu durumlarda kariyer değerlerinin 

farkına daha derinden varmaktadır (Erdoğmuş, 2003: 17). Bu kariyer değerleri 

zamanla değişmemekle birlikte bireysel çalışma deneyimleri kazandıkça açıkça ortaya 

çıkmaktadır.  

Schein, kariyer değerini kendilik kavramını ile açıklamıştır. Kendilik kavramı 

bireyin yetenekleri, temel değerleri ile kariyeri ile ilgili geliştirdiği güdüler ve 

gereksinimlerinin bütünüdür (Adıgüzel ve Edinsel, 2012: 159).  

İş alanında öğrenilenlerin tek başına yeterli olmadığı bunun yanında bu 

deneyimlere karşı reaksiyonlarının ne olduğuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

reaksiyonlar üç ana başlık altında incelenmektedir.  

 Beceri ve yetkinlikler: Her deneyimden o kişinin hangi alanda iyi olduğunun 

öğrenilmesi gereklidir. Bu öğrenme hem kendisi tarafından yapmış olduğu 

değerlendirmelerle ve diğer kişilerden alınan geri bildirimler sonucu elde 

edilmiştir. 



44 

 

 Güdüler: Her deneyimden gerçekten ne arzu edildiğinin, hayatın başlarında ne 

düşünüldüğünün, ne bilindiğinin ve ne istendiğinin, kariyerde neyin arzu 

edildiğinin öğrenilmesi gerekmektedir. Her deneyim ile bazı arzuların gerçekçi 

olmadığını ve bazı sevilen ve sevilmeyen şeylerin ortaya çıktığını bununla 

birlikte yeni istek ve arzuların meydana geldiği görülmektedir.  

 Değer: Her deneyimden işteki veya organizasyondaki değerlerden hangilerinin 

önemli olduğu, iş arkadaşlarının hangi değerlere sahip olması gerektiği ve son 

olarak hangi örgüt ikliminin ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiği sorularının 

cevabının öğrenilmesi gereklidir. (Adıgüzel ve Edinsel, 2012: 159) 

İhtiyaç ve güdülerin birleşimi olan değer kümeleri, kişinin iş tecrübelerinin 

dengelenmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak birey kariyer seçiminde 

zorlanmamaktadır. 

3.3.1. Schein’ın Kariyer Değerleri  

Kariyer değeri kavramı, Edgar H. Schein tarafından Massachusetts Teknoloji 

Enstitüsü’nde 1961 yılında başlatılan ve 13 yıl süren boylamsal bir çalışma ile ortaya 

çıkmıştır. Yönetim alanında yüksek lisans yapmış olan 44 kişi ile eğitim geçmişleri ve 

iş deneyimleri ile ilgili yapılan görüşmeler ve benlik kavramı, tutum ve değerlerle ilgili 

uygulanan anketlerin analizi sonucunda, kişinin kariyer gelişimi boyunca kendisi 

hakkında gelişen anlama ve öğrenmelerini yansıtan bazı temaların olduğu dikkat 

çekmiştir. Bu temaların, kişilerin bazen bilerek ancak sıklıkla farkında olmadan 

kariyer gelişimleri ile ilgili verdikleri kararları etkilediği görülmüştür. Schein, bu 

temaları kariyer benlik algısı ile ilişkilendirerek “kariyer çapaları” olarak 

tanımlamaktadır (Adıgüzel ve Edinsel, 2012: 159). 

Schein’e göre; kişinin kariyer seçimlerini, bir iş ya da iş yeri değiştirme 

kararlarını, kişinin kendi kariyer geleceğine bakışının belirlenmesini işaret etmektedir. 

Alan yazın incelendiğinde, Schein’in kariyer çapaları tanımı üzerinde uzlaşı sağlandığı 

ve yaygın olarak kullanıldığı görülmekle birlikte, bu kavrama yönelik çeşitli 

tanımlamalarda genel olarak kişinin kariyer yönelimlerinin belirlenmesine yardımcı 

olduğu düşüncesinin vurgulandığı dikkat çekmektedir (Batur ve Adıgüzel, 2014: 328). 
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Schein’in, 1970’lerin ortalarında yaptığı çalışmasında insanların temel 

değerleri, güdüleri, ihtiyaçları ve yeteneklerini yansıtan benlik algıları olarak 

tanımlanan ve hem örgüt hem de çalışanlar açısından önemli bir yere sahip olan kariyer 

değerlerini 5 kategoride açıklamıştır. Ancak 1980’lerde daha geniş iş alanlarını 

kapsayan çeşitli çalışmalarla, söz edilen 5 kategoriye 3 kategori daha eklenerek 8 

kategoride ele alınmaya başlanmıştır.  

3.3.1.1. Teknik Fonksiyonel Yetkinlik  

Bireylerin teknik becerilerini gösterme istekleri baskındır. Bu kişiler, 

eğitimlerinden yararlanmaya devam etmek istemektedirler. Kendi yeteneklerinden 

uzak veya onları genel yönetime yönlendiren pozisyonlarda çalışmak istemezler. Bu 

insanlar büyümeyi, yeteneklerinin gelişmesi olarak nitelendirirler (Batur ve Adıgüzel, 

2014: 329). Teknik fonksiyonel kariyer değerlerine sahip kişiler, bu tür işler için yeterli 

olan yeteneğin ve duygusal donanımın temelden farklı olduğunu fark etmektedirler.  

Teknik fonksiyonel kariyer değerine sahip kişiler, kurumsal yanlış yönetimden 

en çok zarar görenlerdir çünkü kurumsal kariyer birkaç işi öğrenmeye, ödemede içsel 

eşitliği yakalamaya, kurumsal sadakati teşvik etmeye ve her tür insanla iyi geçinmeye 

değer veren genel müdürler tarafından tasarlanmaktadır. Bütün bunlar teknik 

fonksiyonel kişiyle ilgisiz şeyler olabilir. Bu kişi kurumda değer verilen bir kaynaksa, 

genellikle kariyer geliştirme sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekir (Adıgüzel, 

2009: 289). 

3.3.1.2. Genel Yönetsel Yetkinlik 

Bu bireyler dış eşitlikten daha çok iç eşitliği önemsemektedirler ve sadece 

kendi alt kademelerindeki çalışanlardan çok daha fazla maaş almak istemektedirler. 

Fakat karşılarına diğer şirketlerden kendileri ile aynı seviyede olan kişilerden daha az 

maaş alsalar dahi bu konudaki tatminleri bozulmamaktadır.  

Birçok genel yönetim kariyer değerine sahip olan kişilerin özel becerilerini orta 

ya da daha ileri yaşlara taşıyıp taşıyamamaları çalıştıkları şirkete bağlıdır. Fakat 

sayıları günden güne artan bu kariyer özelliğine sahip bireyler, sahip oldukları 

imkânları kaybetmemek ve daha da geliştirmek için ya da eşdeğer bir fırsat haline 
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dönüştürme nedeniyle, kısacası kendine tanınan imtiyazları (maaş, özlük hakları, izin 

imkânı) daha iyi olan şirketlere geçiş yaparak değerlendirmektedirler. Zor iş 

problemlerini analiz edip çözmekten, başkalarını etkilemekten ve güç kullanmaktan 

hoşlanırlar. Kendilerini bu hedeflere ulaştıracak kariyer yolunu tercih etmektedirler 

(Batur ve Adıgüzel, 2014: 329).  

3.3.1.3. Girişimcilik 

Bu bireyler bir şeyler üretme veya belirlenen bir şeyi inşa etme gereksinimleri 

ile motive olur. Var olanları yürütmek yerine ziyade yeni projeler yapmak isterler. 

Kendi ürettikleri biricik olan ürünler yapmaya eğilimlidirler. Küçük örgütleri 

yönetirler fakat örgüt büyüdüğünde ve bürokrasi oluştuğunda işi bırakma 

eğilimindedirler (Batur ve Adıgüzel, 2014: 329).   

Bu kariyer değerini özerklik-bağımsızlık kariyer değerinden ayırmak 

önemlidir. Çoğu insan özerlik ihtiyacından dolayı kendi işini kurmak ister. 

Girişimcileri ayıran şey ise iş kurabileceklerini kanıtlamaya yönelik saplantıdır. Bu 

genellikle işin başarısını kanıtlamadan önceki aşamalarda hem özerklikten hem de 

istikrardan vazgeçmek anlamına gelir. Girişimciliğe yönelen diğer insanlar 

girişimcilikte başarısız olmaya devam ederler ve bir yandan geleneksel işlerden 

hayatlarını kazanırken diğer yandan yaratıcı çözümler arayarak kariyerlerinin büyük 

bölümünü harcarlar (Batur ve Adıgüzel, 2014: 329). 

3.3.1.4. Özerklik/Otonomi  

Bu bireyler örgütsel kısıtlamalar ile çalışmak istememektedir. Kariyerlerinin 

temeli; serbest hareket edebilmek ve bir şeye bağımlı olmak yerine, tek başına 

çalışmayı tercih etmektir. Bu kariyer değerine sahip bireyler için en iyi ortam sanal 

organizasyonlardır. Çalışma şartları uygundur. Hiçbir sabit program yoktur, insanlar 

sadece bir internet bağlantısı ve uygun bir bilgisayar bulduklarında kendi seçtikleri 

herhangi bir yerden çalışabilmektedir. Bu yüzden bu kariyer değerine sahip olan 

bireyler kendi alanlarında uzman olabilmektedirler. Çünkü kendi ritimlerde 

çalışmaları ve yüksek derecede uzmanlaşmaları aynı zamanda özerklik kazanmaları 
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onların yüksek düzeyde bu mesleklere uygun olabilmelerini sağlamaktadır (Adıgüzel, 

2009: 277-292).  

3.3.1.5. Güvenlik/İstikrar 

Kariyer değeri güvenlik-istikrar olan bireyler iş ve çalışma güvenliğine ek 

olarak örgütteki çalışma süresinin uzunluğuna da çok önem vermektedir. Çünkü 

çalışma süresinin uzunluğu oranında kendilerini güvende hissetmektedirler. Bu 

bireylerin temel kaygıları ise başarı duygusu ile ilgilidir. Sahip oldukları bu değer 

sebebi ile finansal güvenlik veya iş güvenliği açısından endişe duymaktadırlar. Bu 

durum istikrarlı ve iş güvenliği sözü karşılığında işverenin sadakat sözü istemesi ile 

karşılık bulmaktadır. Bu bireylerin yaptıkları işlerinin içeriği, kapsamlı ve 

organizasyondaki mevkileri hakkında kaygı duymamalarına rağmen, yetenekleri izin 

verdiği takdirde yüksek mevkilerde de olmak istemektedirler. Sosyal güvenlik, sağlık 

ve emeklilikteki maddi güvenceleri onlar için kariyer seçimlerindeki en önemli 

etkenlerdir (Adıgüzel, 2009: 277).  

3.3.1.6. Kendini Adama  

Bu bireyler dünyayı değiştirme ve geliştirmek istemektedirler. İnsanlara 

yardımcı olmak, değerlere saygılı olmak ve bu anlamda kendini adamak önemli 

görülmektedir. İçsel motivasyonları güçlü olan bu bireyler, iş yaşamlarını toplumsal 

hayatı geliştirme amacıyla kullanmak istemektedirler. Yaptıkları bu işler 

kuruluşlarının ya da çalıştıkları kurumun işleri dışında dahi olsa bu işleri sürdürmekten 

vazgeçmeyeceklerdir. Transfer ve terfi teklifleri gibi bu işleri yapmalarını 

engelleyecek olan herhangi bir durumu kabul etmeyeceklerdir. İnsanlığın faydasına 

olabilecek olan her işi yapmaktadırlar.  

Bu kişiler çevresel problemlere karşı aşırı duyarlıdırlar. Çevresindeki 

insanların ve tüm insanlığın yararına olabilecek sonuçlar doğuran bütün işleri severek 

kabul etmekte ve yapmaktadırlar. Bu gruptaki kişiler için başkalarına yardım etme 

isteği yeteneklerini geliştirmekten ve o alandaki bilgilerini arttırmaktan daha 

önemlidir. İnsan sevgisi odaklı yapıya sahip olan bu gruptaki kişiler için yardım 

kuruluşları, Kızılay, akut, doktorluk, öğretmenlik gibi meslekler daha uygun olacaktır. 
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Bu kariyer değerine sahip kişilerin sayısı giderek artmaktadır. Orta yaştaki kariyer 

sahiplerinin yanı sıra, gittikçe daha fazla sayıda genç, yeterli gelire sahip olma 

ihtiyacının yanında daha geniş bir içerikte anlamlı bir şeyler yapma ihtiyacını da 

hissettiklerini bildirmektedir (Adıgüzel, 2009: 280). 

3.3.1.7. Saf Meydan Okuma  

Zor problemlerle uğraşmak, rekabet ve kazanmak, aşılamayan ve 

çözümlenemeyen problemleri sonuçlandırıncaya kadar, üst düzey uğraşıdan zevk 

almak bu değerinin en temel özelliklerindendir (Adıgüzel, 2009: 285).  

Bu değere sahip bireyler birçok defa bir şeyin üstesinden geldiklerini veya bir 

kişiyi sürekli yendiklerini kanıtlamak istemektedirler ve sürekli daha zor engeller 

aramaktadırlar. Bu değere sahip kişiler için sürekli daha zor problemlerle karşılaşacak 

işlerde çalışmayı tercih ederler. Fakat bu kişiler teknik fonksiyonel yetkinlik değerine 

sahip değillerdir. Çünkü bu bireyler işin hangi alanda olduklarını önemsemezler. Bu 

kişiler için yüksek seviyedeki strateji ve yönetim düşmanlığı uygun bir kariyer yolu 

olarak düşünülmektedir (Batur ve Adıgüzel, 2014: 331).  

3.3.1.8. Hayat Tarzı  

Kariyer değeri hayat tazı olan kişiler kişisel ihtiyaçlarıyla ailelerinin 

ihtiyaçlarını ve kariyerlerinin gereksinimlerini dengede tutmak ve bir bütün içinde 

götürmek isteyen kişilerdir. Bu kişiler hayatlarının bu ana bölümlerini birbirlerine 

entegre ederek bir bütün içinde ve dengede götürmek için bu esnekliği sağlayacak olan 

bir iş seçmeleri gerekmektedirler. Bunun için kariyerindeki yükselme imkânlarını feda 

etmek zorunda kalabilirler. Bu kişiler başarı terimini sadece kariyer başarısı olarak 

tanımlamamaktadırlar. Kimliklerini herhangi bir ortamda nasıl geliştirdiklerinden 

ziyade tüm hayatlarını nasıl yaşadıklarına, ailesel durumlarında herhangi bir sorunun 

çıkmamasına ve nerede yaşadıkları onlar için daha önemlidir. Kariyeri; iş, aile ve kendi 

yaşam tarzı arasında denge kurmak bu kişilerde baskın özelliktir (Batur ve Adıgüzel, 

2014: 332).  

Hayat tarzıyla ilgili önemli bir konu da kariyer sahiplerinin coğrafi olarak yer 

değiştirmek istememeleridir. İlk başta bu durum, güvenlik-istikrar kariyer değerinin 
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bir sonucu olarak görülmektedir ancak taşınmak istemeyen insanların güvenlik-istikrar 

arayışlarından çok kişisel ailevi ve kariyerle ilgili konuları birleştirmeyi istedikleri 

daha açık hale gelmiştir. Bu eğilim, eğer devam ederse, dışsal kariyer yolu üzerinde 

büyük etkiler yapabilir (Adıgüzel, 2009: 292). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Z KUŞAĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK 

ÖZELLİKLERİ VE KARİYER DEĞERLERİ 

 

1. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİK ÇERÇEVESİ 

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu tez çalışmasının amacı Z kuşağının meslek ve kariyer seçimine etki eden 

kariyer değerlerinin belirlenmesidir. Aynı zamanda kariyer değerlerinin 

belirlenmesinde kişilik özelliklerinin ve demografik özelliklerin etkisinin 

incelenmesidir. Bu amaçla kariyer değerlerini belirleyebilmek için durumla ilgili 

alanyazın taraması yapılarak soruların formu oluşturulmuştur. Birincil verilere 

ulaşabilmek için en çok kullanılan yöntemlerden olan anket tekniği kullanılarak Z 

kuşağının demografik özelliklerine göre kişilik özelliklerindeki ve kariyer 

değerlerindeki farklılıklarının tespiti yapılarak; Z kuşağının kişilik özelliklerine göre 

kariyer değerlerindeki farklılıklar belirlenecektir. Elde edilen sonuçlar Türkiye’deki Z 

kuşağının kariyer değerlerini belirlenmesinde yol gösterici olma özelliği taşıyacaktır. 

Bu nedenle bu araştırma bulgularının ilgili literatüre önemli katkılar sağlaması 

beklenmektedir. 

1.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma kapsamında veri toplama metodu olarak anket yönteminden istifade 

edilmektedir. Araştırma Beykent Üniversitesi öğrencilerini kapsamaktadır. Bu nedenle 

bölüm/program ayrımı gözetmeksizin kolayda örnekleme yöntemi ile Ekim-Aralık 

2018 tarihleri arasında Beyken Üniversitesinde aktif olarak devam eden 370 adet 

öğrenciye anket dağıtılmış ve 348 adedinden geri dönüş sağlanmıştır. Örnekleme 

hatasını azaltabilmek için toplanan anketlerin 300 tanesi analizde kullanılmıştır. 

Verilerin toplanmasında kullanılan anket formu, 5’li Likert şeklinde hazırlanış olup; 

EK-1’de verilmektedir. Anketteki cevapların değerlendirilmesine ilişkin seçenekler şu 

şekilde sıralanmaktadır: Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım 

(3), Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5) seçeneğini temsil etmektedir. 

Toplanan veriler SPSS ve AMOS istatistiksel veri analizi paket programlarıı 
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kullanılarak frekans dökümü, geçerlilik, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon 

analizlerine tabi tutulmaktadır.  

Anket formu üç bölümden oluşmakta olup; ilk bölümde katılımcıların 

demografik özelliklerini (Departman, Unvan, Yaş ve Eğitim) ölçmekte olan sekiz adet 

soru yer almaktadır. İkinci bölümde Z kuşağının kariyer değerlerini ölçmek amacıyla 

daha önce de pek çok araştırmada (Danziger vd., 2008; Adıgüzel, 2009; Çerik ve 

Bozkurt, 2010; Gürbüz ve Sığrı, 2012) kullanılmış olan ve Schein (1990) tarafından 

geliştirilen 40 maddelik “Kariyer Çapaları Ölçeği” kullanılmıştır. Anket formunun 

üçüncü bölümünde 45 seçenekten oluşan “Türk Kültüründe Geliştirilmiş Temel 

Kişilik Özellikleri Ölçeği” bulunmaktadır. Böylece araştırma kapsamında anket 

formundaki toplam soru sayısı 93 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırmanın anket analizinde katılımcılara ait demografik bilgilerin dağılımı 

frekans analizi ile incelenmiştir. Kariyer çapaları ölçeğinin geçerliliğinin test edilmesi 

amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçek alt boyutlarının güvenirlik 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla güvenirlik analizi yapılmış ve chronbach alfa 

katsayısı elde edilmiştir. Elde edilen kariyer çapalarının normal dağılıma uygunluk 

gösterip göstermediği Kolmogrov-Smirnov ve Shapiro Wilks testi ile incelenmiştir. 

Verilerin normal dağılıma uygunluk gösterdiği görülmüş olup karşılaştırmalarda 

parametrik testler kullanılmıştır.  

Kariyer çapalarının demografik bilgiler ve kişilik özelliklerine göre anlamlı 

düzeyde farklılık gösterip göstermediği veriler normal dağılıma uygunluk 

göstermediği için bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi ile 

incelenmiştir. Tek yönlü varyans analizi sonucunda gruplararasında anlamlı farklılık 

çıkması halinde farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla LSD 

testi yapılmıştır. Kariyer çapaları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla korelasyon 

analizi yapılmış ve pearson korelasyon katsayısı elde edilmiştir. Analizler %95 güven 

düzeyinde SPSS ve AMOS programları kullanılarak yapılmıştır. 
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1.3. Araştırmanın Evren Örneklemi 

Araştırma için ülke geneline yayılmış kapsamlı bir çalışmadan elde edilecek 

bulguların genellemede daha yüksek bulgular vermesi söz konusudur. Ancak birtakım 

kısıtlar nedeniyle bu araştırmanın evrenini Beykent Üniversitesinde öğrenim görmekte 

olan öğrenciler oluşturmaktadır. İlgili okulda 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında 

yaklaşık 30.000 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Ancak tüm öğrencilere 

ulaşmak ve anket formunu yanıtlamalarını istemek mümkün olmadığı için örnekleme 

yapılması zorunlu görülmüştür. Kısa zamanda ve az maliyetli veri toplanmasına 

ihtiyaç duyulduğu için kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş, ulaşılabilen ve 

anketi yanıtlamayı kabul eden herkes örneklemeye dahil edilmiştir. 

Anketi uygulamadan önce ilgili birimlerden gereken izinler alınmıştır. 

Örneklemin ana kütleyi iyi temsil etmesini göz önünde bulundurarak mümkün 

olduğunca faklı sınıflarda ve farklı zamanlarda okuyan öğrencilere ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Çalışmalar sonucunda öğrenciye ulaşılmıştır. 348 öğrenciden toplanan 

anket formlarının belirli bir kısmı yeterli veri ve anlamlılığa sahip olmadığı için 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Değerlendirme sonucunda 300 anket formu üzerinden 

araştırma analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerden elde edilen 

bu örneklem büyüklüğünün evreni temsil edebileceği ve bu sayının araştırma 

sonuçlarının evrene genellenebilmesi açısından yeterli olduğu düşünülmektedir. 

2. KATILIMCILARIN SOSYO-DEMOGRAFİK VE KARİYER 

ÇAPALARI ÖLÇEĞİ ÖZELLİKLERİ 

Bu bölümde ölçek uygulama süreci ile ilgili gerçekleştirilen işlemler ve elde 

edilen verilerin analizi için kullanılan tekniklerle ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

 

2.1. Sosyo-Demografik Bulgular 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik dağılımları aşağıda Tablo 

6’da sunulmaktadır. Katılımcıların demografik bilgilerinin dağılımının belirlenmesi 

amacıyla frekans analizi yapılmıştır. 
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Tablo 6: Katılımcıların Sosyo-demografik Özellikleri 

Sosyo-Demografik Değişkenler 
 n %  

 n % 

Cinsiyet   Anne eğitim durumu 

Erkek 176 58,9  İlköğretim 117 40 

Kadın 123 41,1  Lise 123 42 

Total 299 100  Üniversite 49 17 

Kardeş sayısı  Yüksek Lisans 7 2,4 

1 33 11  Total 296 100 

2 120 40,1  
   

3 97 32,4  Baba eğitim durumu 

4 37 12,4  İlköğretim 97 33 

5 9 3  Lise 116 39 

6 3 1  Üniversite 76 26 

Total 299 100  Yüksek Lisans 8 2,7 

Gelir  Total 297 100 

Yetersiz 10 3,4  
   

Denk 71 23,9  Masraf temini 

Yeterli 216 72,7  Aile 260 87 

Total 297 100  Burs 14 4,7 

Ebeveyn çalışma durumu  Çalışıyor 25 8,4 

Baba 188 62,9  Total 299 100 

Anne 6 2  
   

Anne-Baba 73 24,4  
   

Total 299 100         

 

Katılımcıların cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde; %58,9’unun erkek, 

%41,1’inin ise kadın olduğu görülmektedir. Kardeş sayısına göre dağılım 

incelendiğinde; tek kardeş olanların oranı %11, iki kardeş olanların oranı %40,1, üç 

kardeş olanların oranı %32,4, dört kardeş olanların oranı %12,4, beşkardeş olanların 

oranı %3, altı kardeş olanların oranı %1’dir.  

Gelir dağılımı incelendiğinde; katılımcıların 53,4’ünün geliri yetersiz, 

%23,9’unun denk, %72,7’sinin gelirinin ise yeterli olduğu görülmektedir. 

Ebeveynlerin çalışma durumu incelendiğinde; babası çalışanların oranı %62,9, annesi 

çalışanların oranı %2, anne ve babası çalışanların oranı %24,4’tür.  

Anne eğitim durumuna göre dağılım incelendiğinde; annesi ilköğretim mezunu 

olanların oranı %39,5, lise mezunu olanların oranı %41,6, üniversite mezunu olanların 

oranı %16,6 iken yüksek lisans mezunu olanların oranı %2,4’tür.  
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Baba eğitim durumuna göre dağılım incelendiğinde; babası ilköğretim mezunu 

olanların oranı %32,7, lise mezunu olanların oranı %39,1, üniversite mezunu olanların 

oranı %25,6 iken yüksek lisans mezunu olanların oranı %2,7’dir. Kişilerin masraf 

temin yöntemleri dağılımı incelendiğinde; aile %87, burs %4,7, çalışma ise %8,4 

oranında masrafların temini için kullanılan yöntemdir.  

2.2. Kariyer Çapaları Ölçeği İle İlgili Bulgular 

Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için Amos 16.0 programı kullanılarak 

doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Çalışmada en yüksek olabilirlik kestirim 

(maximumlikelihood) tekniği kullanılmıştır. Aşağıda birbirini takip eden tablolarda 

kariyer çapalarına ilişkin faktörlerin değ erleri ve her bir boyutta yer alan maddelere 

ilişkin faktör yük değ erleri yer almaktadır.  

Tablo 7: Kariyer Çapaları Ölçeği Faktör Analizi-A 

Faktör 1: Teknik Fonksiyonel Yetkinlik; Chronbach Alfa=0,895; ort=3,8 
Faktör 

Yükü 
Ort. ss 

Özel yeteneklerimi ve becerilerimi kullanabildiğim zaman işimden tatmin olurum 0,921 4,5 0,9 

Ancak teknik ve fonksiyonel yeteneklerimi belirli bir rekabet seviyesine 

getirebilirsem kendimi başarılı hissederim 
0,905 3,8 1,2 

Yaptığım işlerde iyi olmayı o kadar çok hayal ederim ki uzman olarak verdiğim 

tavsiyeler sürekli olarak araştırılsın 
0,903 3,8 1,2 

Kendi uzmanı olduğum alanda ikinci düzey yönetici olmak, benim için genel müdür 

olmaktan daha önemlidir 
0,892 3 1,2 

Kendi hareket alanımı ve özgürlüğümü kısıtlayacak bir işi kabul etmektense işten 

ayrılmayı tercih ederim 
0,888 3,7 1,2 

Faktör 2: Genel Yönetsel Yetkinlik; Chronbach Alfa=0,877; ort=3,5       

Diğerlerinin gayretlerini bütünleştirebildiğim ve yönetebildiğim ölçüde kendimi 

işimden tatmin olmuş hissederim 
0,871 4 1 

Karmaşık bir örgütten ve birçok insanı etkileyecek kararlar vermekten sorumlu 

olmayı hayal ederim 
0,698 3,5 1,2 

Kendimi genel yönetim işinden uzaklaştıracak bir işi kabul etmektense işten 

ayrılmayı tercih ederim 
0,668 3 1,2 

Faktör 3: Özerklik/Otonomi; Chronbach Alfa=0,877; ort=3,5       

Kendi görev alanımı ve kendi görev çizelgemi kendim belirlediğinde işimden daha 

fazla tatmin olurum 
0,856 4,1 1 

Ancak tam bağımsızlığımı sağlarsam, kendimi kariyer noktasında başarılı hissederim 0,824 3,8 1,1 

Kendi halimde kurallardan ve sınırlamalardan bağımsız olarak işimi yapmak, benim 

için güvenlikten daha önemlidir 
0,833 3,3 1,3 

Kendi işimi planlarıma göre özgür bir şekilde yapmama olanak sağlayan bir kariyere 

sahip olmayı hayal ederim 
0,812 4,3 1 

Faktör 4:Güvenlik/İstikrar; Chronbach Alfa=0,879; ort=3,7       
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Kendimi güvende hissedebilecek ve uzun süre çalışabileceğim bir kariyer hayal 

ediyorum 
0,812 4,3 1 

Ancak finansal ve istihdam güvencesi hissedersem işimden tatmin olurum 0,829 3,7 1,1 

Kendime güvenlik ve uzun süreli istihdam hissi verecek örgütlerde çalışmayı tercih 

ederim 
0,789 3,8 1,1 

İş güvenliğimi tehlikeye atacak sorumluluklar kabul edemem 0,747 3,6 1,3 

Benim için güvenlik ve uzun süreli istihdam özgürlükten daha önemlidir 0,757 2,9 1,3 

Faktör 5: Girişimcilik; Chronbach Alfa=0,842; ort=4,0       

Tamamen kendi gayretlerimin ve fikirlerimin ürünleri olan bir şeyler ortaya 

koyduğumda kendimi en çok tatmin olmuş hissederim 
0,882 4,3 1 

Kendi işimi kurmayı ve işletmeyi hayal ediyorum 0,782 4 1,2 

Kendi fikrim ya da kendi ürünüm olan bir şey ortaya koyduğumda, kendimi kariyer 

anlamında başarılı hissederim 
0,769 4,3 1 

Kendi işimi kurmak başka birinin örgütünde yüksek düzeyli yönetici olarak 

çalışmaktan daha önemlidir 
0,759 3,7 1,2 

Kendi girişimimin başlamasına olanak sağlayan fikirlere her zaman açığımdır 0,736 4,2 1 

Kendi yeteneklerimin kullanılmasına fırsat vermeyen bir işi kabul etmektense ondan 

ayrılmayı tercih ederim 
0,688 3,7 1,2 

Tablo 8: Kariyer Çapaları Ölçeği Faktör Analizi-B 

Faktör 6: Hizmet veya Bir Olaya Kendini Adamak; Chronbach 

Alfa=0,769; ort=3,9 

Faktör 

Yükü 
Ort. ss 

İnsanlığa ve topluma gerçek anlamda katkı yapan bir kariyer hayal 

ediyorum 
0,699 4,2 1 

Dünyayı daha iyi hale getirmek için kendi meziyetlerimi kullanmak benim 

için yüksek düzeyli yönetici olmaktan daha önemlidir 
0,586 3,8 1,1 

Başkalarına hizmet edebilmek için kendi yeteneklerimi kullanabilmek beni 

kariyer noktasında tatmin eder 
0,587 3,6 1,2 

Ancak toplumun refahına gerçek katkı sağlayabilecek bir çalışma 

yaptığımda kendimi kariyer noktasında başarılı hissederim 
0,545 3,8 1,1 

Faktör 7: Saf Meydan Okuma; Chronbach Alfa=0,799; ort=3,7       

Çözümü neredeyse imkânsız problemlerle uğraşmak, benim için yüksek 

düzeyli yönetici olmaktan daha önemlidir 
0,725 3,2 1,3 

Problem çözme ve rekabet becerilerime ciddi anlamda meydan okuyan iş 

fırsatları arıyorum 
0,689 3,5 1,1 

İlk bakışta çözülmesi zor gibi gözüken ya da çözülmesi imkânsız olan 

problemleri, tuhaflıkları çözdüğümde kariyer noktasında daha tatmin 

olurum 

0,628 3,9 1,1 

Zor problemlerle karşılaştığımda ve onların üstesinden geldiğimde kendimi 

kariyer noktasında başarılı hissederim 
0,612 4,2 1 

Çözülmesi imkânsız problemleri çözebilecek bir kariyer hayal ediyorum 0,595 3,7 1,2 

Faktör 8: Hayat Tarzı; Chronbach Alfa=0,809; ort=3,9       

Her zaman kişisel ve aile hayatıma çok az müdahale eden iş fırsatları 

ararım 
0,726 3,9 1,2 

Kişisel ve profesyonel hayat taleplerini karşılamak, yüksek düzeyli 

yönetici olmaktan daha önemlidir 
0,689 3,8 1 

Ancak kişisel, ailevi ve kariyer amaçlarımı dengelediğimde başarılı 

olduğumu hissederim 
0,671 4 1,1 

Kişisel, ailevi ve iş amaçlarımı bütünleştiren bir kariyer hedeflerim 0,555 4 1,1 

Kişisel ve aile hayatımın dengesini altüst edecek bir işe girmektense 

örgütten ayrılmayı tercih ederim 
0,529 3,9 1,3 
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 Faktör analizi tablosu incelendiğ inde, verilerin sekiz faktör altında toplandığ ı 

görülmektedir. Bu faktörler orijinal ölçekteki haliyle adlandırılmışlardır. Ayrıca sekiz 

alt faktör arasında dört ortalama ile en çok yatkınlık Girişimcilik alt faktörüne olduğu 

gözlemlenmektedir.  

 Bir diğer ifade ile Beykent Üniversitesi öğrencileri için Girişimcilik kariyer 

çapası diğer çapalardan daha önemli olduğu anlaşılmaktadır. Hizmet veya Bir Olaya 

Kendini Adamak ve Hayat Tarzı çapaları 3,9’luk ortalama ile Girişimcilik çapasını 

takip etmektedir. Teknik Fonksiyonel Yetkinlik 3,8 ile üçüncü sırada Güvenlik/İstikrar 

ve Saf Meydan Okuma 3,7 ortalama ile dördüncü sırada yer almaktadır. Genel 

Yönetsel Yetkinlik ve Özerklik/Otonomi çapaları 3,5 ortalama ile son sırada yer 

almaktadır.  

Aşağıda Tablo 9’da en çok kullanılan uyum indekslerinin, araştırmada elde edilen 

uyum değ erleri sunulmaktadır. 

Tablo 9: Uyum Değerleri 

Uyum Ölçüleri Uyum Değerleri 

X2 326,8 

sd 152 

X2/ sd 2,15 

GFI 0,911 

AGFI 0,924 

CFI 0,916 

NFI 0,909 

RMSA 0,053 

 

 Tablo 9’da verilen X2 istatistiği gözlenen değişkenlerin kovaryans yapıları ile 

modelin uygunluk gösterdiğine ilişkin hipotezi test eden bir tekniktir. Diğer anlatım 

ile Ki-kare testi, “Gözlenen kovaryans matrisi ile faktör kovaryans matrisi arasında 

fark yoktur” hipotezini test eder (Büyüköztürk, 2002: 177). 

 X2 istatistiği indeks uyum eksikliği olarak belirtilir. Buna bağlı olarak küçük 

test istatistiği modelin gözlemsel yapıya uygun olduğunu, büyük istatistik değeri ise 
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modelin gözlemsel yapıya uygun olmadığını yani modelin gözlenen yapıyı yeterince 

açıklamadığını gösterir (Büyüköztürk, 2002: 177).  

 Ancak X2 istatistiği toplamalı bir istatistik olduğundan değişken sayısı arttıkça 

yüksek çıkacağından X2 / serbestlik derecesinden yararlanılır. Bu değer 5 değerinden 

küçük ise modelin uyum iyiliğine sahip olduğu, 3 değerinden daha küçük ise modelin 

çok iyi bir uyuma sahip olduğu kabul edilir (Büyüköztürk, 2002: 177) 

 Çalışmada kurulan modellerin gözlenen yapıya iyi derecede uygun olduğunu 

X2 / serbestlik derece işlemi sonuçlarının 3 değerinden küçük çıkmasına dayanarak 

söylenebilir. 

 Uyum iyiliği indeksleri genellikle model tarafından açıklanan varyans ve 

kovaryans miktarının bir ölçümüdür. Çoklu regresyonda hesaplanan belirtme katsayısı 

R2 gibi yorumlanabilirler. Uyum iyiliği indekslerinin değeri 1’e ne kadar yaklaşırsa 

modelin veriye o kadar uyumlu olduğu söylenebilir. Uyum iyiliği indeksleri için 0,90-

0,95 kabul edilebilir ve 0,95 üzerinde olması ise yüksek bir uyumu gösterir. 

 Modelin genel uyum katsayıları, hipotez modelin kabul edilebilir düzeyde 

uyuma sahip olduğunu göstermektedir (x2 = 326,8, p= .00, CFI= 0,916; RMSEA= .05 

). Büyük örneklemlerde x2 testi önemli bulunduğundan, ek uyum istatistikleri 

verilmektedir. CFI’nın 0.90’dan büyük, RMSEA’nın da 0.07’den küçük olması 

istenmektedir. Dolayısıyla bu görüşler, modele ilişkin katsayıların yeterli olduğuna 

kanıt sayılabilir. 

 Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilirlik düzeyinin belirlenmesi için 

güvenilirlik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda Hizmet veya Bir Olaya Kendini 

Adamak alt faktörü 0,769 ile en düşük chronbach alfa katsayısını vermiştir.  

 Cronbach’ s Alfa Katsayısının değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme 

ölçütü sıralanırken; 0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değil olarak kabul edilir. 0.40 

≤ α < 0.60 ise ölçek düşük güvenilirlikte kabul edilir. 0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça 

güvenilir kabul edilir. 0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir kabul edilir. 
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 Çalışmada kullanılan ölçeğin alt boyutlarına ilişkin güvenirlik düzeyleri 

incelendiğinde; chronbach alfa katsayısının 0,769 ile 0,895 arasında değiştiği 

görülmektedir. Bu durumda ölçeğin oldukça güvenilir ve yüksek derecede güvenilir 

olduğu kabul edilebilir. 

 Kariyer çapaları ölçeği alt boyutlarının normal dağılıma uygunluk gösterip 

göstermediği Kolmogrov-Smirnov ve Shapiro Wilks testi ile incelenmiş sonuçları 

Tablo 10’da verilmiştir.  

Tablo 10: Normallik Testi Sonuçları 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  Değer sd p Değer sd p 

Teknik 

Fonksiyonel 
0,117 299 0,2 0,959 299 0,2 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 
0,124 299 0,2 0,969 299 0,2 

Özerklik/Otonom

i 
0,109 299 0,2 0,94 299 0,2 

Güvenlik İstikrar 0,105 299 0,321 0,957 299 0,332 

Girişimcilik 0,138 299 0,423 0,881 299 0,412 

Hizmet ve ya Bir 

Olaya Kendini 

Adamak 

0,101 299 0,236 0,955 299 0,24 

Saf Meydan 

Okuma 
0,108 299 0,258 0,963 299 0,262 

Hayat Tarzı 0,119 299 0,112 0,942 299 0,118 

 

 Tablo 10’daki verilere göre; kariyer çapaları ölçeği alt boyutlarının normal 

dağılıma uygunluk gösterdiği görülmüştür. Bu yüzden karşılaştırmalarda parametrik 

testler kullanılmıştır. 

 Kariyer çapaları ölçeği alt boyutlarının arasındaki ilişkilerinin belirlenmesi 

amacıyla korelasyon analizi yapılmış ve pearson korelasyon katsayısı elde edilmiştir. 

Korelasyon analizinin sonuçları aşağıda Tablo 11’de verilmiştir.  
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Tablo 11: Korelasyon Anazlizi 

    
Teknik 

Fonksiyonel 

Genel 

Yönetsel 

Yetkinlik 

Özerklik 

/ 

Otonomi 

Güvenlik 

İstikrar 
Girişimcilik 

Hizmet 

veya Bir 

Olaya 

Kendini 

Adamak 

Saf 

Meydan 

Okuma 

Hayat 

Tarzı 

Teknik 

Fonksiyonel 

r 
1 

,474** ,416** ,313** ,393** ,393** ,481** ,244** 

p 0 0 0 0 0 0 0 

N 299 299 299 299 299 299 299 299 

Genel 

Yönetsel 

Yetkinlik 

r ,474** 
1 

,399** ,322** ,366** ,413** ,507** ,134* 

p 0 0 0 0 0 0 0,021 

N 299 299 299 299 299 299 299 299 

Özerklik / 

Otonomi 

r ,416** ,399** 
1 

,225** ,594** ,397** ,401** ,393** 

p 0 0 0 0 0 0 0 

N 299 299 299 299 299 299 299 299 

Güvenlik 

İstikrar 

r ,313** ,322** ,225** 
1 

,281** ,344** ,258** ,355** 

p 0 0 0 0 0 0 0 

N 299 299 299 299 299 299 299 299 

Girişimcilik 

r ,393** ,366** ,594** ,281** 
1 

,503** ,439** ,402** 

p 0 0 0 0 0 0 0 

N 299 299 299 299 299 299 299 299 

Hizmet 

veya Bir 

Olaya 

Kendini 

Adamak 

r ,393** ,413** ,397** ,344** ,503** 
1 

,546** ,432** 

p 0 0 0 0 0 0 0 

N 299 299 299 299 299 299 299 299 

Saf Meydan 

Okuma 

r ,481** ,507** ,401** ,258** ,439** ,546** 
1 

,322** 

p 0 0 0 0 0 0 0 

N 299 299 299 299 299 299 299 299 

Hayat Tarzı 

r ,244** ,134* ,393** ,355** ,402** ,432** ,322** 
1 

p 0 0,021 0 0 0 0 0 

N 299 299 299 299 299 299 299 299 

 

 Elde edilen korelasyon katsayılarının anlamlılık düzeyleri incelendiğinde, 

kariyer çapaları arasındaki ilişkilerinin hepsinin anlamlı ve pozitif yönde olduğu 

görülmektedir. Elde edilen ilişki düzeyleri incelendiğinde; en güçlü ilişkilerin 

özerklik/otonomi –girişimcilik, girişimcilik-hizmet veya bir olaya kendini adama, 

genel yönetsel yetkinlik-saf meydan okuma alt boyutları arasında olduğu 

görülmektedir. 
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3. KATILIMCILARIN BASKIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KARİYER DEĞERLERİ 

FARKLILIKLARI 

3.1. Baskın Kişilik Özellikleri İle İlgili Bulgular 

 Kişilik özellikleri için katılımcıların yaptığı skorlamalara göre; (Hiç uygun 

değil (1), Uygun değil (2), Kararsızım (3), Uygun (4) ve Çok uygun (5)) ortalamalar 

alınarak büyükten küçüğe sıralanmış ve kişiler için 45 kişilik özelliğinden en çok öne 

çıkan kişisel özellikler listelenmiştir. İlgili liste Ek-1’de verilmiştir. Buna göre 

örneklemde öne çıkan ilk beş kişilik özelliği baskın olarak kabul edilmiştir. Bu 

özellikler;  

 “Yardım Sever” kişilik özelliği, puan verilen beş skora göre 4,36 oranında 

ortalama ile birinci sırada yer almaktadır. Yardım sever kişilik özelliğine 

katılımcıların % 56,9’u çok uygun demiştir.  

 “İyi Niyetli” kişilik özelliği, puan verilen beş skora göre 4,33 oranında 

ortalama ile ikinci sırada yer almaktadır. İyi niyetli kişilik özelliğine 

katılımcıların % 57,9’u çok uygun demiştir. 

 “Hoşgörü” kişilik özelliği, puan verilen beş skora göre 4,27 oranında ortalama 

ile üçüncü sırada yer almaktadır. Hoşgörü kişilik özelliğine katılımcıların % 

52,2’si çok uygun demiştir. 

 “İçten” kişilik özelliği, puan verilen beş skora göre 4,25 oranında ortalama ile 

üçüncü sırada yer almaktadır. İçten kişilik özelliğine katılımcıların % 53,8’i 

çok uygun demiştir. 

 “Sevecen” kişilik özelliği, puan verilen beş skora göre 4,19 oranında ortalama 

ile üçüncü sırada yer almaktadır. Sevecen kişilik özelliğine katılımcıların % 

50,8’i çok uygun demiştir. 

 Bu formülasyonda olumsuz olarak algılanan kişilik özelliklerinde “Çok 

Uygun” seçeneğinin işaretlenme oranı düşeceğinden listede en sonda yer alan beş 
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kişilik özelliği olumsuz algılamada öne çıkan özellikler olarak değerlendirile bilinir. 

Olumsuz algılanmaya göre öne çıkan kişilik özellikleri; pasif, içten pazarlıklı, 

patavatsız, yapmacık ve görgüsüz özellikleridir. 

3.2. Demografik Özelliklere Göre Kariyer Değerlerindeki Farklılıklar 

 Kariyer çapaları ölçeği alt boyutlarının demografik bilgilere göre anlamlı 

düzeyde farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla bağımsız gruplarda 

t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerde ölçeğin alt boyutları 

cinsiyete, kardeş sayısına, gelire, ebeveyn çalışma durumuna,  anne ve baba eğitim 

durumuna ve gelir durumuna göre sonuçları tespit edilmiştir. İlgili analiz sonuçlarının 

sayısal değerleri EK-2’de verilmiştir.  

 Bağımsız gruplarda t testi sonuçlarına göre; genel yönetsel yetkinlik, güvenlik 

istikrar, hizmet veya bir olaya kendini adamak ve hayat tarzı alt boyutları cinsiyete 

göre anlamlı düzeyde farklılık göstermekte olup (p<0,05), anlamlı farklılık gösteren 

bu alt boyutlar için kadınların ortalaması erkeklerin ortalamasından anlamlı derecede 

daha büyüktür. 

 Kariyer çapaları ölçeğinin kardeş sayısına göre değişimi incelendiğinde; hiçbir 

alt boyutun kardeş sayısına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmüştür 

(p>0,05). Diğer bir ifade ile farklı sayıda kardeşi olan kişilerin kariyer çapaları alt 

boyutları düzeyleri aynı seviyededir. 

 Kariyer çapaları ölçeğinin gelire göre değişimi incelendiğinde; hiçbir alt 

boyutun gelire göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmüştür (p>0,05). 

Diğer bir ifade ile farklı gelire sahip olan kişilerin kariyer çapaları alt boyutları 

düzeyleri aynı seviyededir. 

 Kariyer çapaları ölçeğinin ebeveyn çalışma durumuna göre değişimi 

incelendiğinde; Özerklik/Otonomi alt boyutunun ebeveyn çalışma durumuna göre 

anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği görülürken (p<0,05), diğer alt boyutların ebeveyn 

çalışma durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. Anlamlı farklılık 

gösteren Özerklik/Otonomi alt boyutu için, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını 
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tespit etmek için yapılan TUKEY testi sonuçlarına göre; babası çalışanların ortalaması 

anne-babası çalışanların ortalamasından anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Kariyer çapaları ölçeğinin anne eğitim durumuna göre değişimi 

incelendiğinde; hiçbir alt boyutun anne eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde 

farklılık göstermediği görülmüştür (p>0,05). Diğer bir ifade ile annesi farklı eğitim 

seviyesine sahip olan kişilerin kariyer çapaları alt boyutları düzeyleri aynı seviyededir. 

Kariyer çapaları ölçeğinin baba eğitim durumuna göre değişimi incelendiğinde; genel 

yönetsel yetkinlik alt boyutu baba eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterirken 

(p<0,05), diğer alt boyutlar anlamlı farklılık göstermemektedir. Anlamlı farklılık 

gösteren, genel yönetsel yetkinlik alt boyutu için; üniversite mezunlarını ortalaması 

yüksek lisans mezunları ortalamasından anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Kariyer çapaları ölçeğinin masraf teminine göre değişimi incelendiğinde; 

hiçbir alt boyutun masraf temini durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık 

göstermediği görülmüştür (p>0,05). Diğer bir ifade ile masraflarını farklı şekilde temin 

eden kişilerin kariyer çapaları alt boyutları düzeyleri aynı seviyededir. 

4. BASKIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KARİYER 

DEĞERLERİNDEKİ FARKLILIKLAR 

 Yapılan analizler sonucunda baskın kişilik özellikleri “Yardım Sever, İyi 

Niyetli, Hoşgörü, İçten ve Sevecen” olarak belirlenmiştir. Kariyer çapaları ölçeği alt 

boyutlarının baskın kişilik özelliklerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip 

göstermediğinin tespiti için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. İlgili analiz 

sonuçlarının sayısal değerleri Ek’te verilmiştir. Baskın kişilik özellikleri Kariyer 

çapaları ölçeğinin her alt boyutuna göre analiz edilmiştir. 

4.1. Yardım Sever Kişilik Özelliği 

 Kariyer çapaları ölçeği alt boyutlarının yardımsever özelliğine göre değişimi 

incelendiğinde; bütün alt boyutların yardımsever özelliğine göre anlamlı düzeyde 

farklılık gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını 

tespit etmek amacıyla yapılan LSD testi sonuçlarına göre;  
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 Teknik fonksiyonel alt boyutu için; yardımsever özelliği çok uygun olanların 

ortalaması hiç uygun değil, kararsız ve uygun olanlardan anlamlı derecede daha 

yüksektir. Ek olarak yardımsever özelliği uygun değil olanların ortalaması hiç uygun 

değil olanlardan anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Genel yönetsel yetkinlik alt boyutu için; yardımsever özelliği çok uygun 

olanların ortalaması hiç uygun değil, kararsız ve uygun olanlardan anlamlı derecede 

daha yüksektir. Ayrıca yardımsever özelliği kararsız ve uygun olanların ortalaması hiç 

uygun değillerden anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Özerklik/otonomi alt boyutu için; yardımseverlik özelliği hiç uygun değil 

olanların ortalaması, diğer bütün gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür.  

 Güvenlik istikrar alt boyutu için yardımseverlik özelliği hiç uygun değil 

olanların ortalaması, diğer bütün gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür.  

 Girişimcilik alt boyutu için; yardımseverlik özelliği hiç uygun değil olanların 

ortalaması, diğer bütün gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür. Ek olarak 

yardımseverlik özelliği çok uygun olanların ortalaması kararsızlardan anlamlı 

derecede daha büyüktür.  

 Hizmet veya bir olarak kendini adama alt boyutu için; yardımseverlik özelliği 

hiç uygun değil olanların ortalaması, diğer bütün gruplardan anlamlı derecede daha 

küçüktür. Ek olarak çok uygun olanların ortalaması kararsız ve uygunlardan, 

uygunların ortalaması kararsızlardan anlamlı derecede daha büyüktür.  

 Saf meydan okuma alt boyutu için; yardımseverlik özelliği hiç uygun değil 

olanların ortalaması, diğer bütün gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür. Ek 

olarak çok uygun olanların ortalaması uygun olanlardan anlamlı derecede daha 

büyüktür. 

4.2. İyi Niyetli 

 Kariyer çapaları ölçeği alt boyutlarının iyi niyetli özelliğine göre değişimi 

incelendiğinde; özerklik/otonomi, girişimcilik, Hizmet veya Bir Olaya Kendini 

Adamak, Saf Meydan Okuma ve Hayat Tarzı alt boyutları iyi niyetli özelliğine göre 
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anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (p<0,05). Farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan LSD testi sonuçlarına göre;  

 Özerklik/otonomi alt boyutu için; iyi niyetli özelliği hiç uygun değil olanların 

ortalaması, diğer bütün gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür. 

 Girişimcilik alt boyutu için; iyi niyetli özelliği çok uygun ve uygun olanların 

ortalaması hiç uygun değil ve kararsız olanlardan anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Hizmet ve ya Bir Olaya Kendini Adamak alt boyutu için; iyi niyetli özelliği 

çok uygun ve uygun olanların ortalaması kararsızlardan anlamlı derecede daha 

yüksektir.  

 Saf Meydan Okuma alt boyutu için; iyi niyetli özelliği çok uygun olanların 

ortalaması hiç uygun değil, kararsız ve uygun olanlardan anlamlı derecede daha 

yüksektir.  

 Hayat tarzı alt boyutu için; iyi niyetli özelliği çok uygun olanların ortalaması 

hiç uygun değil ve kararsız olanlardan, uygun olanların ortalaması ise hiç uygun değil 

olanlardan anlamlı derecede daha yüksektir. 

4.3. Hoşgörülü 

 Kariyer çapaları ölçeği alt boyutlarının hoşgörülü özelliğine göre değişimi 

incelendiğinde; teknik fonksiyonel, genel yönetsel yetkinlik, özerklik/otonomi, 

girişimcilik, hizmet veya bir olaya kendini adama, saf meydan okuma ve hayat tarzı 

alt boyutları hoşgörü özelliğine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan LSD testi 

sonuçlarına göre;  

 Teknik fonksiyonel için; hoşgörü özelliği hiç uygun değil olanların ortalaması, 

diğer bütün gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür. Ek olarak çok uygun olanların 

ortalaması kararsızlardan anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Genel yönetsel yetkinlik için; hoşgörü özelliği hiç uygun değil olanların 

ortalaması, diğer bütün gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür. Ek olarak çok 

uygun olanların ortalaması uygun ve kararsızlardan anlamlı derecede daha yüksektir.  
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 Özerklik/otonomi alt boyutu için; hoşgörü özelliği hiç uygun değil olanların 

ortalaması, diğer bütün gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür. Ek olarak çok 

uygun olanların ortalaması kararsızlardan anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Girişimcilik alt boyutu için; hoşgörü özelliği hiç uygun değil olanların 

ortalaması, diğer bütün gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür. Ek olarak çok 

uygun olanların ortalaması uygun değil ve kararsızlardan, anlamlı derecede daha 

büyüktür.  

 Hizmet ve ya Bir Olaya Kendini Adamak alt boyutu için; hoşgörü özelliği çok 

uygun olanların ortalaması diğer tüm gruplardan anlamlı derecede daha yüksektir. 

Ayrıca kararsız ve uygun olanların ortalaması hiç uygun değil olanlardan anlamlı 

derecede daha yüksektir.  

 Saf meydan okuma alt boyutu için; hoşgörü özelliği hiç uygun değil olanların 

ortalaması, diğer bütün gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür. Ayrıca çok uygun 

olanların ortalaması kararsız ve uygun olanlardan anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Hayat tarzı alt boyutu için; hoşgörü özelliği çok uygun ve uygun olanların 

ortalaması hiç uygun değil olanlardan anlamlı derecede daha yüksektir. 

4.4. İçten 

 Kariyer çapaları ölçeği alt boyutlarının içten özelliğine göre değişimi 

incelendiğinde; tüm alt boyutların içten özelliğine göre anlamlı düzeyde farklılık 

gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit 

etmek amacıyla yapılan LSD testine göre;  

 Teknik fonksiyonel alt boyutu için içten özelliği hiç uygun değil olanların 

ortalaması diğer gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür.  

 Genel yönetsel yetkinlik alt boyutu için; içten özelliği hiç uygun değil olanların 

ortalaması kararsız, uygun ve çok uygun olanlardan anlamlı derecede daha küçüktür.  

 Özerklik/otonomi alt boyutu için; içten özelliği kararsız, uygun ve çok uygun 

olanların ortalaması uygun değil ve hiç uygun değil olanlardan anlamlı derecede daha 

büyüktür.  
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 Güvenlik istikrar alt boyutu için; içten özelliği kararsız olanların ortalaması hiç 

uygun değil ve uygun değil olanlardan, çok uygun olanların ortalaması hiç uygun değil 

ve uygun olanlardan anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Girişimcilik alt boyutu için; içten özelliği çok uygun olanların ortalaması 

uygun hariç diğer bütün gruplardan anlamlı derecede daha yüksektir. Ek olarak uygun 

olanların ortalaması uygun değil olanlardan anlamlı derecede daha büyüktür.  

 Hizmet ve ya Bir Olaya Kendini Adamak alt boyutu için; içten özelliği çok 

uygun olanların ortalaması uygun ve hiç uygun değil olanlardan anlamlı derecede daha 

büyüktür.  

 Saf meydan okuma alt boyutu için; içten özelliği çok uygun olanların 

ortalaması hiç uygun değil uygun değil ve uygun olanlardan, uygun olanların 

ortalaması hiç uygun değil olanlardan, kararsızların ortalaması hiç uygun değil ve 

uygun olanlardan anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Hayat tarzı alt boyutu için içten özelliği çok uygun ve uygun olanların 

ortalaması hiç uygun değil ve kararsız olanlardan anlamlı derecede daha büyüktür. 

4.5. Sevecen 

 Kariyer çapaları ölçeği alt boyutlarının sevecen özelliğine göre değişimi 

incelendiğinde; genel yönetsel yetkinlik, özerklik/otonomi, girişimcilik, Hizmet ve ya 

Bir Olaya Kendini Adamak, saf meydan okuma ve hayat tarzı alt boyutları sevecen 

özelliğine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (p<0,05). Farklılığın hangi 

gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan LSD testi sonuçlarına göre;  

 Genel yönetsel yetkinlik alt boyutu için; sevecen özelliği uygun, çok uygun ve 

kararsız olanların ortalaması hiç uygun değil olanlarda anlamlı derecede daha 

yüksektir.  

 Özerklik/otonomi alt boyutu için; sevecen özelliği hiç uygun değil olanların 

ortalaması diğer tüm gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür.  

 Girişimcilik alt boyutu ortalaması için sevecen özelliği hiç uygun değil 

olanların ortalaması diğer tüm gruplardan anlamlı derecede daha küçüktür.  
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 Hizmet ve ya Bir Olaya Kendini Adamak alt boyutu için; sevecen özelliği çok 

uygun olanların ortalaması hiç uygun değil olanlar ve kararsızlardan, uygun olanların 

ortalaması da hiç uygun değil olanlardan anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Saf meydan okuma alt boyutu için; sevecen özelliği çok uygun olanların 

ortalaması uygun ve hiç uygun değil olanlardan, kararsızların ortalaması hiç uygun 

değil olanlardan anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Hayat tarzı alt boyutu için; sevecen özelliği uygun ve çok uygun olanların 

ortalaması hiç uygun değil olanlardan anlamlı derecede daha yüksektir. 
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SONUÇ 

 

Z kuşağının kişilik özelliklerini ile meslek ve kariyer seçimini etkileyen kariyer 

çapalarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada bazı önemli sonuçlar tespit 

edilmiştir. Tespit edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

Ankete katılanların arasında 177 kişi ile çoğunluk erkek öğrencilerden 

oluşmaktadır.  Bununla birlikte katılımcılardan aylık gelir durumunu yeterli ve denk 

seçenlerin sayısı 290’dır. Aylık gelirini yetersiz olarak beyan eden on öğrencinin 

sadece üç tanesi çalışıyor olduğunu belirtmiştir. Masraflarının teminini ailesinden ve 

burs alarak karşılayan öğrenci sayısı 275 iken 25 öğrenci çalışarak ihtiyaçlarını 

karşıladığını belirtmiştir.  

Araştırma sonucunda Beykent Üniversitesi öğrencileri için sekiz alt faktör 

arasında dört ortalama ile en çok yatkınlığın Girişimcilik alt faktörüne olduğu 

gözlemlenmektedir. Bir başka ifade ile Beykent Üniversitesi öğrencileri için 

Girişimcilik kariyer çapası diğer çapalardan daha önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

Hizmet veya Bir Olaya Kendini Adamak ve Hayat Tarzı çapaları 3,9’luk ortalama ile 

Girişimcilik çapasından sonra ikinci sırada gelmektedir. Teknik Fonksiyonel Yetkinlik 

3,8 ortalama ile üçüncü sırada Güvenlik/İstikrar ve Saf Meydan Okuma 3,7 ortalama 

ile dördüncü sırada yer almaktadır. Genel Yönetsel Yetkinlik ve Özerklik/Otonomi 

çapaları 3,5 ortalama ile son sırada yer almaktadır.  

Kariyer çapaları arasından Girişimcilik çapasının öğrenciler için en önemli 

çapa olduğu dikkat çekmektedir. Günümüz şartlarında öğrencilere sağlanan staj 

imkânları ve bilgi erişim kolaylığı ile sanayileşen Türk toplumunda Girişimcilik 

öğütlenen ve teşvik edilen bir kavram haline gelmiştir. İlgili sonuçlar doğrultusunda Z 

kuşağının bu bilgi ve teşvik akımından etkilendiğini söylemek mümkündür. Özel 

üniversitelerin kariyer yönetme ve geliştirme süreçleri ile ilgili sağladığı imkânların 

yine öğrencilerde girişimcilik kavramının öne çıkmasına neden olduğunu söylemekte 

pek mümkündür. Bu doğrultuda bahsi geçen kariyer çapasını benimseyen öğrencilere 

ilgili becerilerini faaliyete geçirebileceği imkânlar sağlamak, hem ulusal hem de 

uluslararası alanda ülkenin büyümesine neden olacaktır. Aynı zamanda tercihlerini 
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gerçekleştirmiş olma açısından daha mutlu hissedecekleri bir hayat yaşamalarına 

olanak sağlayacaktır. Z kuşağının istihdama katılmasında ve tercihlerine ulaşmasında 

sorumlu olan erklerin ilgili araştırmalara dikkat ederek belirleyecekleri stratejiler ile 

ülkenin bekasına doğrudan katkı sağlamış olacaklardır.  

Araştırmanın bu kısmında ortaya çıkan bir diğer önemli sonuç ise kız 

öğrencilere göre genel yönetsel yetkinlik, güvenlik istikrar, hizmet veya bir olaya 

kendini adamak ve hayat tarzı alt boyutlarının anlamlı düzeyde farklılık göstermesidir. 

Kız öğrencilere göre erkek öğrencilerde “Girişimcilik” kariyer çapasının daha önemli 

olması ülkedeki kadın girişimciliğinin sınırlı olmasına, Türk toplumundaki aile 

yapısının ataerkil özellik taşımasına, kadının aile içindeki rolüne, işgücü ve istihdam 

gibi etkenlerden kaynaklandığına işaret etmektedir. Kadınların çocuk ve aile 

sorumluluğu kadınlarda kariyerlerin önüne geçmektedir.  

Günümüz şartlarında kadınların kendilerine ait işletmeleri olduğu halde 

çocukların yetiştirilmesi ve ev ile ilgili sorumlulukları üstlenmede ağırlıkta olduğu 

gözlemlenmektedir. Ancak yeni nesil kreş ve gündüz bakım evlerinin yaygınlaşması 

ve kültürel oluşum Z kuşağındaki kadınların avantajını arttırmaktadır. Genç olan kadın 

girişimcilerin (20-29), orta yaşlı (40-49) ve üstü kadın girişimcilere oranla daha aktif 

olması bu sonucu işaret etmektedir. Z kuşağı girişimcilikle ilgili eğitim ve özgüven 

konusunda desteklenmelidir. Ayrıca kariyer çapaları ölçeğinin ebeveyn çalışma 

durumuna göre değişimi sonuçlarına bakıldığında; Özerklik/Otonomi alt boyutunun 

ebeveyn çalışma durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği 

gözlemlenmektedir. Bu durum çalışan annelerin çocuklarını daha öz güvenli 

yetiştirdiklerinin kanıtlamaktadır.  

Kariyer çapaları arasında Hizmet veya Bir Olaya Kendini Adamak, Hayat Tarzı 

ve Teknik Fonksiyonel Yetkinlik çapaları Girişimcilik çapasından sonra en yüksek 

ortalamaları gösteren çapalardır. Z kuşağının dijital ve sosyal bir çağ içerisinde 

olmasına paralel olarak hayat tarzlarına ve teknik yeterliliğe önem vermeleri sonucu 

oldukça rasyoneldir. Z kuşağı Girişimcilik çapasında olduğu gibi kariyeri için teknik 

yeterliliğe sahip olmayı ve hayat tarzını koruyabilmeyi önemsemektedir. Hayat tarzına 

önem veren Z kuşağı bunu kavramsal olarak değil işlevsel olarak istemektedir. Çünkü 

hizmete ve olaya kendini adamak hayat tarzının korunabilmesi ve yeterlilik ile 
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gerçekleşecektir. Bu durum Z kuşağı içingörev vazife bilincinin gelişmiş olduğuna 

işaret etmektedir.  

Genel Yönetsel Yetkinlik ve Özerklik/Otonomi çapaları Kariyer çapaları 

arasında en düşük ortalamaya sahiptir. Ancak bulgularda görüldüğü üzere baba eğitim 

durumuna göre genel yönetsel yetkinlik çapası anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu 

durumda eğitim seviyesi yüksek olan ebeveyne sahip Z kuşağı üyelerinde yönetimsel 

yetkinlik beklentisinin geliştiği söylenebilir. Bir başka ifade ile eğitimli bir ebeveynin 

yönetici pozisyonda olmasına bağlı olarak; rol model alan ve bu doğrultuda bir 

beklenti içerisinde olan Z kuşağı üyeleri kendi kariyerleri içinde yönetsel bir yetkinlik 

arayışında olduklarını göstermektedir. Beyaz yaka çalışanların eğitim düzeyine paralel 

olarak yönetsel görev almaları aile hayatına doğrudan etki etmektedir.  

Araştırmanın bu kısmında ortaya çıkan bir diğer sonuç ise ebeveyn çalışma 

durumuna göre Özerklik/Otonomi çapasının anlamlı derecede farklılık göstermesidir. 

Kasıtlı olarak bir tercih gösterilmediği halde katılımcılar arasında sadece annesi 

çalışanların oranı %6’dır. Ancak istatiksel olarak babası çalışan Z kuşağı üyelerinde 

kendini yönetmeye dair bir beklentinin oluştuğu söylenebilir.  

Araştırmada ortaya koyulan bir başka sonuç, Z kuşağının baskın kişilik 

özelliklerinin belirlenmesidir. Öğrencilerin, 45 kişilik özelliği üzerinden kendilerine 

verdikleri skorlar ile elde edilen sonuçlarda öne çıkan ilk beş kişilik özelliği; Yardım 

Sever, İyi Niyetli, Hoş Görülü, İçten ve Sevecendir. Bu beş baskın kişilik özelliğinden 

yardım sever ve içten kişilik özelliğine sahip olanların kariyer çapaları ölçeği alt 

boyutlarının tümünde anlamlı farklılık kaydettiği gözlemlenmiştir. Bir başka ifade ile 

kendini yardım sever ve içten kişilik özelliğine çok uygun gören öğrenciler, kariyer 

çapaları alt boyutlarının tümünde aynı eğilimi sergilemiştir.  

Bahsi geçen kişilik özellikleri tüm kariyer çapalarında “çok uygun” gurubunda 

ağırlıklı olarak eğilim göstermeleri ve “hiç uygun değil” seçeneğinde anlamlı bir fakla 

daha az seçimde bulunmaları dikkat çekmektedir. Bu durumda yardımsever ve içten 

kişilik özelliğini benimseyenler kariyer çaplarında “çok uygun” gurubuna doğru bir 

eğilimle seçim yaparak bütün çapalara yönelik bir beklenti içerisinde olduklarını 

göstermiştir. Ancak mesleki açıdan böyle bir beklentinin profesyonelleşmeye engel 
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olabileceği söz konusudur. Yardımsever ve içten olmanın günümüz şartlarında ve iş 

dünyasında fazladan performans göstermeyi gerektirirken böyle bir durumda 

profesyonelleşmenin sağlanması da oldukça zor olacaktır. Ancak bu durumda Z 

kuşağının ilgili üyelerinin idealist bir eğilim içerisinde olduğu söylemek mümkündür.  

İyi niyetli kişilik özelliğine kendisini uygun bulan Z kuşağı üyeleri 

Özerklik/Otonomi, Girişimcilik, Hizmet veya Bir Olaya Kendini Adamak, Saf 

Meydan Okuma ve Hayat Tarzı çapalarında anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir. Bir 

başka ifade iyi niyetli kişilik özelliğine sahip üyeler bahsi geçen çapaların daha önemli 

olduğunu düşünmektedir. Bu durum iyi niyetli kişilik özelliği ile uyuşmaktadır. 

Teknik Fonksiyonel Yetkinlik, Genel Yönetsel Yetkinlik ve Güvenlik İstikrar 

çapalarında anlamlı bir farkın olmaması Yardımsever ve İçten kişilik özelliğindeki 

bireylerde olduğu gibi iyi niyetli kişilik özelliğine sahip bireylerde de idealist bir 

tutumla yetkinliğe ve güvenliğe önem vermediklerini göstermektedir. 

Hoşgörülü kişilik özelliğine kendisini uygun bulan Z kuşağı üyeleri sadece 

Güvenlik İstikrar çapasında anlamlı düzeyde bir farklılık göstermemiştir. Bir başka 

ifade hoşgörülü kişilik özelliğine sahip üyeler Güvenlik İstikrar çapasının önemli 

olduğunu düşünmemektedir. Bu eğilim de kişilik özelliği ile örtüşmektedir. Hoşgörülü 

olan bireyler zor şartlarda da anlayış göstererek ayrıcalıklı tutumlar sergilemesi söz 

konusudur. 

 Sevecen kişilik özelliğine kendisini uygun bulan Z kuşağı üyeleri Genel 

Yönetsel Yetkinlik, Özerklik/Otonomi, Girişimcilik, Hizmet veya Bir Olaya Kendini 

Adamak, Saf Meydan Okuma ve Hayat Tarzı çapalarında anlamlı düzeyde farklılık 

göstermiştir. Bir başka ifade sevecen kişilik özelliğine sahip üyeler bahsi geçen 

çapaların daha önemli olduğunu düşünmektedir. Bu eğilim kişilik özelliği ile de 

örtüşmektedir. Teknik Fonksiyonel Yetkinlik ve Güvenlik İstikrar çapalarında anlamlı 

bir farkın olmaması sevecen kişilik özelliğine sahip bireylerin daha duygusal bir 

yaklaşımda olduğunu kanıtlamaktadır.  
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EKLER 

EK-1: Baskın Kişilik Özelliğini Analizinin Sonuçları 

  
Hiç uygun değil Uygun değil Kararsızım Uygun Çok uygun 

Ortalama Std. Sapma 
n % n % n % n % n % 

Yardımsever 8 2,7% 8 2,7% 22 7,4% 91 30,4% 170 56,9% 4,36 0,93 

İyi niyetli 12 4,0% 9 3,0% 21 7,0% 84 28,1% 173 57,9% 4,33 1,01 

Hoşgörülü 8 2,7% 13 4,3% 25 8,4% 97 32,4% 156 52,2% 4,27 0,97 

İçten 14 4,7% 12 4,0% 19 6,4% 93 31,1% 161 53,8% 4,25 1,06 

Sevecen 12 4,0% 13 4,3% 34 11,4% 88 29,4% 152 50,8% 4,19 1,06 

Paylaşımcı 13 4,3% 12 4,0% 36 12,0% 90 30,1% 148 49,5% 4,16 1,07 

Duyarlı 12 4,0% 14 4,7% 30 10,0% 107 35,8% 136 45,5% 4,14 1,04 

Canayakın 10 3,3% 18 6,0% 43 14,4% 82 27,4% 146 48,8% 4,12 1,08 

Kendinden emin 10 3,3% 11 3,7% 58 19,4% 108 36,1% 112 37,5% 4,01 1,01 

Kendine güvenen 10 3,3% 21 7,0% 47 15,7% 106 35,5% 115 38,5% 3,99 1,06 

Cesur 9 3,0% 25 8,4% 56 18,7% 101 33,8% 108 36,1% 3,92 1,07 

Yaratıcı 11 3,7% 23 7,7% 63 21,1% 110 36,8% 92 30,8% 3,83 1,06 

Tedbirli 23 7,7% 21 7,0% 55 18,4% 86 28,8% 114 38,1% 3,83 1,23 

Kabiliyetli 13 4,3% 14 4,7% 82 27,4% 99 33,1% 91 30,4% 3,81 1,06 

Azimli 21 7,0% 24 8,0% 46 15,4% 111 37,1% 97 32,4% 3,80 1,18 

Girişken 14 4,7% 28 9,4% 65 21,7% 103 34,4% 89 29,8% 3,75 1,12 

Konuşkan 18 6,0% 28 9,4% 61 20,4% 101 33,8% 91 30,4% 3,73 1,17 

Düzenli 25 8,4% 30 10,0% 57 19,1% 88 29,4% 99 33,1% 3,69 1,26 

Titiz 17 5,7% 41 13,7% 59 19,7% 88 29,4% 94 31,4% 3,67 1,21 

Disiplinli 18 6,0% 33 11,0% 77 25,8% 80 26,8% 91 30,4% 3,65 1,19 

Çalışkan 17 5,7% 26 8,7% 86 28,8% 87 29,1% 83 27,8% 3,65 1,14 

Sabırsız 46 15,4% 38 12,7% 53 17,7% 70 23,4% 92 30,8% 3,41 1,43 

Geniş-rahat 44 14,7% 44 14,7% 66 22,1% 61 20,4% 84 28,1% 3,32 1,40 

Aceleci 52 17,4% 42 14,0% 55 18,4% 70 23,4% 80 26,8% 3,28 1,44 

Sinirli 49 16,4% 55 18,4% 84 28,1% 65 21,7% 46 15,4% 3,01 1,30 

Agresif 56 18,7% 50 16,7% 81 27,1% 64 21,4% 48 16,1% 2,99 1,33 

Alıngan 59 19,7% 58 19,4% 65 21,7% 66 22,1% 51 17,1% 2,97 1,38 

Üşengeç 77 25,8% 43 14,4% 62 20,7% 61 20,4% 56 18,7% 2,92 1,46 

Kaygılı 59 19,7% 62 20,7% 75 25,1% 64 21,4% 39 13,0% 2,87 1,31 

Kızgın 59 19,7% 73 24,4% 71 23,7% 51 17,1% 45 15,1% 2,83 1,34 

Utangaç 93 31,1% 71 23,7% 66 22,1% 47 15,7% 22 7,4% 2,44 1,28 

Durgun 95 31,8% 65 21,7% 71 23,7% 48 16,1% 20 6,7% 2,44 1,27 

Çekingen 100 33,4% 71 23,7% 60 20,1% 45 15,1% 23 7,7% 2,40 1,29 

İçine kapanık 113 37,8% 71 23,7% 42 14,0% 54 18,1% 19 6,4% 2,31 1,31 

Huysuz 123 41,1% 66 22,1% 50 16,7% 37 12,4% 23 7,7% 2,23 1,31 

Kaprisli 126 42,1% 70 23,4% 49 16,4% 31 10,4% 23 7,7% 2,18 1,29 

Soğuk 134 44,8% 60 20,1% 50 16,7% 34 11,4% 21 7,0% 2,16 1,30 

Sorumsuz 143 47,8% 54 18,1% 52 17,4% 25 8,4% 25 8,4% 2,11 1,32 

Sabit fikirli 145 48,5% 57 19,1% 47 15,7% 28 9,4% 22 7,4% 2,08 1,30 

Doyumsuz 166 55,5% 47 15,7% 42 14,0% 21 7,0% 23 7,7% 1,96 1,29 

Pasif 155 51,8% 64 21,4% 44 14,7% 23 7,7% 13 4,3% 1,91 1,17 

İçten pazarlıklı 198 66,2% 39 13,0% 23 7,7% 17 5,7% 22 7,4% 1,75 1,25 

Patavatsız 188 62,9% 50 16,7% 33 11,0% 16 5,4% 12 4,0% 1,71 1,11 

Yapmacık 206 68,9% 42 14,0% 17 5,7% 16 5,4% 18 6,0% 1,66 1,18 

Görgüsüz 225 75,3% 36 12,0% 10 3,3% 15 5,0% 13 4,3% 1,51 1,07 
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EK-2: Cinsiyete Göre KD Farklılıkların Analiz Sonuçları 

 

Cinsiyet 
N Otalama 

Std. 

Sapma 
t p 

Teknik Fonksiyonel 
Erkek 176 18,2 3,5 

-1,968 0,050 
Kadın 123 19,0 3,3 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Erkek 176 10,2 2,4 
-2,385 0,018* 

Kadın 123 10,9 2,2 

Özerklik/Otonomi 
Erkek 176 19,1 4,2 

-0,169 0,866 
Kadın 123 19,2 3,4 

Güvenlik İstikrar 
Erkek 176 14,3 3,3 

-2,930 0,004* 
Kadın 123 15,3 2,8 

Girişimcilik 
Erkek 176 20,2 4,4 

-1,679 0,094 
Kadın 123 21,0 3,5 

Hizmet ve ya Bir Olaya 

Kendini Adamak 

Erkek 176 18,4 4,1 
-4,316 0,000* 

Kadın 123 20,3 3,3 

Saf Meydan Okuma 
Erkek 176 18,3 4,2 

-1,463 0,144 
Kadın 123 19,0 4,1 

Hayat Tarzı 
Erkek 176 15,2 3,2 

-2,694 0,007* 
Kadın 123 16,2 3,0 

*Bütün analizler için *p<0,05 
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EK-3: Kardeş Sayısına Göre KD Farklılıkların Analiz Sonuçları 

 Kardeş Sayısı N Otalama Std. Sapma F p 

Teknik Fonksiyonel 

1 33 18,0 3,8 

0,460 0,806 

2 120 18,8 3,4 

3 97 18,5 3,4 

4 37 18,3 3,6 

5 9 18,6 3,7 

6 3 20,0 2,6 

Total 299 18,6 3,4 

Genel Yönetsel Yetkinlik 

1 33 10,3 2,9 

1,451 0,206 

2 120 10,8 2,1 

3 97 10,3 2,5 

4 37 10,1 2,2 

5 9 11,0 2,1 

6 3 13,0 2,0 

Total 299 10,5 2,4 

Özerklik/Otonomi 

1 33 18,2 4,5 

1,622 0,154 

2 120 19,4 3,5 

3 97 19,7 4,1 

4 37 18,0 3,9 

5 9 18,8 2,5 

6 3 18,0 3,6 

Total 299 19,2 3,9 

Güvenlik İstikrar 

1 33 14,7 3,3 

1,283 0,271 

2 120 14,8 3,1 

3 97 14,5 3,1 

4 37 14,5 3,3 

5 9 14,9 3,4 

6 3 19,0 0,0 

Total 299 14,7 3,1 

Girişimcilik 

1 33 19,1 5,5 

2,096 0,066 

2 120 21,2 3,5 

3 97 20,4 3,9 

4 37 20,0 4,3 

5 9 19,6 3,7 

6 3 23,7 0,6 

Total 299 20,5 4,0 

Hizmet ve ya Bir Olaya 

Kendini Adamak 

1 33 18,6 3,7 

0,591 0,707 

2 120 19,2 3,7 

3 97 19,2 4,2 

4 37 19,3 3,8 

5 9 19,9 3,5 

6 3 22,3 2,5 

Total 299 19,2 3,9 

Saf Meydan Okuma 

1 33 17,6 5,1 

0,634 0,674 

2 120 18,8 3,9 

3 97 18,7 4,3 

4 37 18,0 4,0 

5 9 19,4 3,5 

6 3 18,7 2,1 

Total 299 18,5 4,2 

Hayat Tarzı 

1 33 15,0 3,5 

1,066 0,379 

2 120 16,0 3,1 

3 97 15,7 3,2 

4 37 15,0 3,3 

5 9 15,2 1,6 

6 3 17,0 2,6 

Total 299 15,7 3,2 
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EK-4: Gelire Göre KD Farklılıkların Analiz Sonuçları 

 Gelire Durumu 
N 

Ortalama 

Std. 

Sapma 
F p 

Teknik Fonksiyonel 

Yetersiz 10 18,3 3,6 

0,401 0,670 
Denk 71 18,3 3,6 

Yeterli 216 18,7 3,4 

Total 297 18,6 3,4 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Yetersiz 10 10,9 3,2 

0,142 0,867 
Denk 71 10,5 2,4 

Yeterli 216 10,5 2,3 

Total 297 10,5 2,3 

Özerklik/Otonomi 

Yetersiz 10 19,9 3,9 

0,248 0,781 
Denk 71 19,4 3,6 

Yeterli 216 19,1 3,9 

Total 297 19,2 3,9 

Güvenlik İstikrar 

Yetersiz 10 14,4 3,4 

0,059 0,942 
Denk 71 14,8 3,1 

Yeterli 216 14,7 3,1 

Total 297 14,7 3,1 

Girişimcilik 

Yetersiz 10 20,4 4,4 

0,058 0,944 
Denk 71 20,7 3,8 

Yeterli 216 20,5 4,1 

Total 297 20,6 4,0 

Hizmet ve ya Bir 

Olaya Kendini 

Adamak 

Yetersiz 10 18,7 5,0 

0,125 0,882 
Denk 71 19,2 3,9 

Yeterli 216 19,3 3,8 

Total 297 19,3 3,9 

Saf Meydan Okuma 

Yetersiz 10 18,4 5,6 

0,023 0,978 
Denk 71 18,7 4,0 

Yeterli 216 18,6 4,1 

Total 297 18,6 4,2 

Hayat Tarzı 

Yetersiz 10 15,8 3,8 

0,035 0,966 
Denk 71 15,7 3,4 

Yeterli 216 15,6 3,1 

Total 297 15,7 3,2 
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EK-5: Ebeveyn Çalışma Durumuna Göre KD Farklılıkların Analiz Sonuçları 

Ebeveyn Çalışma Durumu 
N 

Ortalama 

Std. 

Sapma 
F p 

Teknik 

Fonksiyonel 

Baba 188 18,6 3,3 

2,273 0,105 
Anne 6 21,5 2,6 

Anne-Baba 73 18,4 3,8 

Total 267 18,6 3,4 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Baba 188 10,6 2,4 

0,445 0,642 
Anne 6 11,0 0,9 

Anne-Baba 73 10,3 2,4 

Total 267 10,5 2,3 

Özerklik/Otonomi 

Baba 188 19,6 3,7 

3,770 0,024* 
Anne 6 19,0 3,0 

Anne-Baba 73 18,2 4,3 

Total 267 19,2 3,9 

Güvenlik İstikrar 

Baba 188 14,6 3,2 

0,081 0,922 
Anne 6 14,5 2,6 

Anne-Baba 73 14,8 3,2 

Total 267 14,7 3,2 

Girişimcilik 

Baba 188 20,6 4,0 

0,456 0,634 
Anne 6 19,2 3,4 

Anne-Baba 73 20,3 4,4 

Total 267 20,5 4,1 

Hizmet ve ya Bir 

Olaya Kendini 

Adamak 

Baba 188 19,2 3,8 

0,023 0,977 
Anne 6 19,2 3,4 

Anne-Baba 73 19,1 4,2 

Total 267 19,2 3,9 

Saf Meydan 

Okuma 

Baba 188 18,6 4,3 

2,675 0,071 
Anne 6 22,2 2,5 

Anne-Baba 73 18,1 3,8 

Total 267 18,5 4,2 

Hayat Tarzı 

Baba 188 15,6 3,0 

0,457 0,634 
Anne 6 16,5 3,1 

Anne-Baba 73 15,3 3,6 

Total 267 15,5 3,2 
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EK-6: Eğitim Durumuna Göre KD Farklılıkların Analiz Sonuçları-A 

 Anne Eğitim Durumu N Ortalama 
Std. 

Sapma 
F p 

Teknik Fonksiyonel 

İlköğretim 117 18,4 3,3 

0,423 0,737 

Lise 123 18,8 3,4 

Üniversite 49 18,5 4,0 

Yüksek Lisans 7 19,0 2,6 

Total 296 18,6 3,5 

Genel Yönetsel Yetkinlik 

İlköğretim 117 10,4 2,5 

0,635 0,593 

Lise 123 10,5 2,3 

Üniversite 49 10,9 2,2 

Yüksek Lisans 7 10,9 3,1 

Total 296 10,5 2,4 

Özerklik/Otonomi 

İlköğretim 117 19,7 3,5 

1,119 0,342 

Lise 123 18,9 4,2 

Üniversite 49 18,7 4,0 

Yüksek Lisans 7 19,3 4,2 

Total 296 19,2 3,9 

Güvenlik İstikrar 

İlköğretim 117 14,6 3,2 

0,076 0,973 

Lise 123 14,7 3,2 

Üniversite 49 14,9 3,0 

Yüksek Lisans 7 14,7 3,1 

Total 296 14,7 3,1 

Girişimcilik 

İlköğretim 117 20,7 3,5 

1,019 0,384 

Lise 123 20,8 4,2 

Üniversite 49 19,7 4,8 

Yüksek Lisans 7 20,7 4,6 

Total 296 20,6 4,0 

Hizmet veya Bir Olaya 

Kendini Adamak 

İlköğretim 117 19,5 3,9 

0,348 0,790 

Lise 123 19,3 3,6 

Üniversite 49 18,9 4,2 

Yüksek Lisans 7 18,6 4,6 

Total 296 19,3 3,9 

Saf Meydan Okuma 

İlköğretim 117 18,6 4,0 

0,034 0,992 

Lise 123 18,5 4,5 

Üniversite 49 18,5 4,0 

Yüksek Lisans 7 18,7 3,7 

Total 296 18,6 4,2 

Hayat Tarzı 

İlköğretim 117 16,0 3,0 

1,697 0,168 

Lise 123 15,7 3,1 

Üniversite 49 15,0 3,7 

Yüksek Lisans 7 14,0 3,0 

Total 296 15,7 3,2 
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EK-7: Eğitim Durumuna Göre KD Farklılıkların Analiz Sonuçları-B 

 Baba Eğitim Durumu N Ortalama 
Std. 

Sapma 
F p 

Teknik Fonksiyonel 

İlköğretim 97 18,8 3,1 

0,436 0,728 

Lise 116 18,5 3,6 

Üniversite 76 18,5 3,6 

Yüksek Lisans 8 17,4 5,4 

Total 297 18,6 3,5 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

İlköğretim 97 10,5 2,4 

2,700 0,046* 

Lise 116 10,2 2,3 

Üniversite 76 11,1 2,3 

Yüksek Lisans 8 9,3 2,2 

Total 297 10,5 2,4 

Özerklik/Otonomi 

İlköğretim 97 19,6 3,4 

2,189 0,089 

Lise 116 19,2 4,1 

Üniversite 76 19,0 4,0 

Yüksek Lisans 8 16,1 4,8 

Total 297 19,2 3,9 

Güvenlik İstikrar 

İlköğretim 97 14,9 3,3 

2,140 0,095 

Lise 116 14,4 3,1 

Üniversite 76 15,1 2,7 

Yüksek Lisans 8 12,8 4,5 

Total 297 14,7 3,1 

Girişimcilik 

İlköğretim 97 21,1 3,4 

1,155 0,327 

Lise 116 20,3 4,3 

Üniversite 76 20,3 4,3 

Yüksek Lisans 8 19,3 4,9 

Total 297 20,5 4,0 

Hizmet veya Bir Olaya 

Kendini Adamak 

İlköğretim 97 19,3 3,9 

1,854 0,138 

Lise 116 18,7 4,1 

Üniversite 76 20,0 3,2 

Yüksek Lisans 8 18,1 5,3 

Total 297 19,2 3,9 

Saf Meydan Okuma 

İlköğretim 97 18,5 3,7 

0,055 0,983 

Lise 116 18,6 4,4 

Üniversite 76 18,4 4,4 

Yüksek Lisans 8 18,3 5,6 

Total 297 18,5 4,2 

Hayat Tarzı 

İlköğretim 97 15,8 3,0 

1,507 0,213 

Lise 116 15,8 3,2 

Üniversite 76 15,4 3,3 

Yüksek Lisans 8 13,5 2,2 

Total 297 15,6 3,2 
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EK-8: Masraf Teminine Göre KD Farklılıkların Analiz Sonuçları 

 Masraf Temini 
N Ortalama 

Std. 

Sapma 
F p 

Teknik Fonksiyonel 

Aile 260 18,7 3,3 

2,432 0,090 
Burs 14 17,5 4,1 

Çalışıyor 25 17,4 4,2 

Total 299 18,6 3,4 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Aile 260 10,6 2,3 

0,843 0,431 
Burs 14 9,7 2,8 

Çalışıyor 25 10,5 2,9 

Total 299 10,5 2,4 

Özerklik/Otonomi 

Aile 260 19,3 3,9 

0,828 0,438 
Burs 14 18,8 3,8 

Çalışıyor 25 18,3 4,2 

Total 299 19,2 3,9 

Güvenlik İstikrar 

Aile 260 14,7 3,1 

1,274 0,281 
Burs 14 13,4 2,7 

Çalışıyor 25 15,0 3,3 

Total 299 14,7 3,1 

Girişimcilik 

Aile 260 20,7 4,0 

2,392 0,093 
Burs 14 18,8 2,4 

Çalışıyor 25 19,6 4,7 

Total 299 20,5 4,0 

Hizmet ve ya Bir 

Olaya Kendini 

Adamak 

Aile 260 19,4 3,8 

1,335 0,265 
Burs 14 18,6 4,0 

Çalışıyor 25 18,1 4,8 

Total 299 19,2 3,9 

Saf Meydan Okuma 

Aile 260 18,5 4,1 

0,715 0,490 
Burs 14 17,8 4,8 

Çalışıyor 25 19,4 4,8 

Total 299 18,5 4,2 

Hayat Tarzı 

Aile 260 15,8 3,1 

2,255 0,107 
Burs 14 14,0 2,7 

Çalışıyor 25 15,3 4,1 

Total 299 15,7 3,2 
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EK-9: Baskın Kişilik Özelliklerine Göre KD Farklılıklar (Yardımsever) 

 Yardımsever N Ortalama Std. Sapma F p 

Teknik Fonksiyonel 

Hiç uygun değil 8 14,5 5,5 

5,999 0,000* 

Uygun değil 8 18,0 4,8 

Kararsızım 22 17,0 3,4 

Uygun 91 18,2 3,4 

Çok uygun 170 19,2 3,1 

Total 299 18,6 3,4 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Hiç uygun değil 8 7,8 3,1 

5,714 0,000* 

Uygun değil 8 9,8 3,0 

Kararsızım 22 9,7 2,5 

Uygun 91 10,2 2,4 

Çok uygun 170 10,9 2,1 

Total 299 10,5 2,4 

Özerklik/Otonomi 

Hiç uygun değil 8 13,1 4,8 

6,080 0,000* 

Uygun değil 8 19,3 4,2 

Kararsızım 22 18,7 3,9 

Uygun 91 18,9 3,6 

Çok uygun 170 19,7 3,8 

Total 299 19,2 3,9 

Güvenlik İstikrar 

Hiç uygun değil 8 11,4 3,8 

2,723 0,030* 

Uygun değil 8 14,6 3,8 

Kararsızım 22 14,8 3,4 

Uygun 91 14,5 3,2 

Çok uygun 170 15,0 2,9 

Total 299 14,7 3,1 

Girişimcilik 

Hiç uygun değil 8 13,9 6,3 

7,965 0,000* 

Uygun değil 8 19,9 2,2 

Kararsızım 22 18,9 4,3 

Uygun 91 20,6 3,6 

Çok uygun 170 21,1 3,9 

Total 299 20,5 4,0 

Hizmet ve ya Bir 

Olaya Kendini 

Adamak 

Hiç uygun değil 8 13,1 5,3 

10,730 0,000* 

Uygun değil 8 20,3 4,2 

Kararsızım 22 16,7 2,8 

Uygun 91 18,8 3,3 

Çok uygun 170 20,0 3,8 

Total 299 19,2 3,9 

Saf Meydan Okuma 

Hiç uygun değil 8 12,3 5,2 

7,709 0,000* 

Uygun değil 8 17,5 4,5 

Kararsızım 22 17,9 3,1 

Uygun 91 17,8 3,8 

Çok uygun 170 19,4 4,1 

Total 299 18,5 4,2 

Hayat Tarzı 

Hiç uygun değil 8 12,3 3,3 

2,834 0,025* 

Uygun değil 8 16,0 2,1 

Kararsızım 22 15,0 3,2 

Uygun 91 15,7 2,8 

Çok uygun 170 15,8 3,3 

Total 299 15,7 3,2 
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EK-10: Baskın Kişilik Özelliklerine Göre KD Farklılıklar (İyi Niyetli) 

 İyi Niyetli N Ortalama Std. Sapma F p 

Teknik Fonksiyonel 

Hiç uygun değil 12 16,9 5,2 

1,148 0,334 

Uygun değil 9 17,7 4,0 

Kararsızım 21 18,0 4,4 

Uygun 84 18,7 3,1 

Çok uygun 173 18,7 3,3 

Total 299 18,6 3,4 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Hiç uygun değil 12 9,1 3,3 

2,208 0,068 

Uygun değil 9 9,9 3,2 

Kararsızım 21 9,9 2,4 

Uygun 84 10,4 2,1 

Çok uygun 173 10,8 2,3 

Total 299 10,5 2,4 

Özerklik/Otonomi 

Hiç uygun değil 12 15,0 5,3 

4,559 0,001* 

Uygun değil 9 18,3 3,4 

Kararsızım 21 18,3 4,5 

Uygun 84 19,2 3,3 

Çok uygun 173 19,6 3,8 

Total 299 19,2 3,9 

Güvenlik İstikrar 

Hiç uygun değil 12 13,6 4,1 

2,006 0,094 

Uygun değil 9 14,4 3,7 

Kararsızım 21 13,6 3,9 

Uygun 84 14,3 3,1 

Çok uygun 173 15,1 2,9 

Total 299 14,7 3,1 

Girişimcilik 

Hiç uygun değil 12 16,3 6,3 

6,420 0,000* 

Uygun değil 9 18,8 2,7 

Kararsızım 21 18,4 4,7 

Uygun 84 20,8 3,4 

Çok uygun 173 21,1 3,9 

Total 299 20,5 4,0 

Hizmet ve ya Bir 

Olaya Kendini 

Adamak 

Hiç uygun değil 12 17,4 6,1 

2,534 0,040* 

Uygun değil 9 18,8 4,2 

Kararsızım 21 17,3 3,5 

Uygun 84 19,2 3,2 

Çok uygun 173 19,6 4,0 

Total 299 19,2 3,9 

Saf Meydan Okuma 

Hiç uygun değil 12 15,8 6,3 

3,583 0,007* 

Uygun değil 9 17,0 4,1 

Kararsızım 21 17,3 4,9 

Uygun 84 18,1 3,5 

Çok uygun 173 19,2 4,1 

Total 299 18,5 4,2 

Hayat Tarzı 

Hiç uygun değil 12 12,3 4,1 

5,067 0,001* 

Uygun değil 9 14,9 2,6 

Kararsızım 21 14,4 3,4 

Uygun 84 15,8 2,7 

Çok uygun 173 16,0 3,2 

Total 299 15,7 3,2 
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EK-11: Baskın Kişilik Özelliklerine Göre KD Farklılıklar (Hoşgörülü) 

 Hoşgörülü N Ortalama Std. Sapma F p 

Teknik Fonksiyonel 

Hiç uygun değil 8 14,9 5,3 

4,634 0,001* 

Uygun değil 13 18,7 4,2 

Kararsızım 25 17,1 3,5 

Uygun 97 18,4 3,3 

Çok uygun 156 19,1 3,2 

Total 299 18,6 3,4 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Hiç uygun değil 8 7,8 3,1 

5,844 0,000* 

Uygun değil 13 10,1 3,2 

Kararsızım 25 9,8 2,0 

Uygun 97 10,2 2,3 

Çok uygun 156 11,0 2,2 

Total 299 10,5 2,4 

Özerklik/Otonomi 

Hiç uygun değil 8 12,0 4,3 

9,704 0,000* 

Uygun değil 13 19,3 3,7 

Kararsızım 25 17,6 3,7 

Uygun 97 19,2 3,5 

Çok uygun 156 19,8 3,8 

Total 299 19,2 3,9 

Güvenlik İstikrar 

Hiç uygun değil 8 12,6 5,1 

1,771 0,135 

Uygun değil 13 15,0 3,2 

Kararsızım 25 14,3 2,7 

Uygun 97 14,4 3,2 

Çok uygun 156 15,0 3,0 

Total 299 14,7 3,1 

Girişimcilik 

Hiç uygun değil 8 14,8 7,2 

6,885 0,000* 

Uygun değil 13 18,7 4,2 

Kararsızım 25 19,3 3,7 

Uygun 97 20,6 3,6 

Çok uygun 156 21,2 3,9 

Total 299 20,5 4,0 

Hizmet ve ya Bir 

Olaya Kendini 

Adamak 

Hiç uygun değil 8 14,5 5,5 

7,043 0,000* 

Uygun değil 13 17,2 4,2 

Kararsızım 25 17,7 3,8 

Uygun 97 19,0 3,3 

Çok uygun 156 20,0 3,8 

Total 299 19,2 3,9 

Saf Meydan Okuma 

Hiç uygun değil 8 11,5 4,2 

9,931 0,000* 

Uygun değil 13 17,4 4,5 

Kararsızım 25 17,5 4,2 

Uygun 97 18,0 3,6 

Çok uygun 156 19,5 4,1 

Total 299 18,5 4,2 

Hayat Tarzı 

Hiç uygun değil 8 12,8 3,4 

2,453 0,046* 

Uygun değil 13 15,2 2,7 

Kararsızım 25 14,9 3,4 

Uygun 97 15,8 2,8 

Çok uygun 156 15,9 3,3 

Total 299 15,7 3,2 
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EK-12: Baskın Kişilik Özelliklerine Göre KD Farklılıklar (İçten) 

 İçten N Ortalama Std. Sapma F p 

Teknik 

Fonksiyonel 

Hiç uygun değil 14 15,9 4,5 

3,148 0,015* 

Uygun değil 12 17,1 4,3 

Kararsızım 19 18,5 3,4 

Uygun 93 18,6 3,1 

Çok uygun 161 18,9 3,4 

Total 299 18,6 3,4 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Hiç uygun değil 14 8,1 2,7 

4,741 0,001* 

Uygun değil 12 9,8 2,9 

Kararsızım 19 10,9 2,3 

Uygun 93 10,4 2,0 

Çok uygun 161 10,8 2,4 

Total 299 10,5 2,4 

Özerklik/Otonom

i 

Hiç uygun değil 14 15,4 5,2 

5,019 0,001* 

Uygun değil 12 17,0 4,4 

Kararsızım 19 19,8 3,2 

Uygun 93 19,4 3,3 

Çok uygun 161 19,5 3,9 

Total 299 19,2 3,9 

Güvenlik İstikrar 

Hiç uygun değil 14 12,6 4,0 

3,732 0,006* 

Uygun değil 12 13,3 3,5 

Kararsızım 19 15,6 2,4 

Uygun 93 14,3 3,1 

Çok uygun 161 15,1 3,0 

Total 299 14,7 3,1 

Girişimcilik 

Hiç uygun değil 14 18,3 5,9 

4,653 0,001* 

Uygun değil 12 17,4 4,2 

Kararsızım 19 19,2 4,4 

Uygun 93 20,5 3,7 

Çok uygun 161 21,2 3,8 

Total 299 20,5 4,0 

Hizmet ve ya Bir 

Olaya Kendini 

Adamak 

Hiç uygun değil 14 16,7 5,4 

4,569 0,001* 

Uygun değil 12 18,2 4,2 

Kararsızım 19 18,2 3,4 

Uygun 93 18,6 3,4 

Çok uygun 161 20,0 3,8 

Total 299 19,2 3,9 

Saf Meydan 

Okuma 

Hiç uygun değil 14 14,8 4,6 

6,710 0,000* 

Uygun değil 12 15,8 4,9 

Kararsızım 19 18,9 4,5 

Uygun 93 17,9 3,4 

Çok uygun 161 19,4 4,2 

Total 299 18,5 4,2 

Hayat Tarzı 

Hiç uygun değil 14 13,4 3,1 

4,096 0,003* 

Uygun değil 12 15,3 3,2 

Kararsızım 19 14,0 3,1 

Uygun 93 15,6 2,7 

Çok uygun 161 16,1 3,3 

Total 299 15,7 3,2 

 



91 

 

EK-13: Baskın Kişilik Özelliklerine Göre KD Farklılıklar (Sevecen) 

 Sevecen N Ortalama Std. Sapma F p 

Teknik Fonksiyonel 

Hiç uygun değil 12 16,5 4,8 

1,514 0,198 

Uygun değil 13 18,0 3,5 

Kararsızım 34 18,8 3,0 

Uygun 88 18,4 3,4 

Çok uygun 152 18,8 3,4 

Total 299 18,6 3,4 

Genel Yönetsel 

Yetkinlik 

Hiç uygun değil 12 8,8 2,9 

2,868 0,023* 

Uygun değil 13 10,5 2,5 

Kararsızım 34 10,6 2,1 

Uygun 88 10,2 2,1 

Çok uygun 152 10,8 2,4 

Total 299 10,5 2,4 

Özerklik/Otonomi 

Hiç uygun değil 12 15,5 5,4 

3,678 0,006* 

Uygun değil 13 19,6 3,3 

Kararsızım 34 19,6 3,4 

Uygun 88 18,7 3,6 

Çok uygun 152 19,6 3,9 

Total 299 19,2 3,9 

Güvenlik İstikrar 

Hiç uygun değil 12 14,5 4,3 

0,571 0,684 

Uygun değil 13 14,4 3,7 

Kararsızım 34 14,6 2,6 

Uygun 88 14,3 3,2 

Çok uygun 152 14,9 3,1 

Total 299 14,7 3,1 

Girişimcilik 

Hiç uygun değil 12 16,3 6,3 

4,241 0,002* 

Uygun değil 13 19,8 2,7 

Kararsızım 34 19,9 4,0 

Uygun 88 20,8 3,6 

Çok uygun 152 21,0 4,0 

Total 299 20,5 4,0 

Hizmet ve ya Bir 

Olaya Kendini 

Adamak 

Hiç uygun değil 12 16,6 5,7 

3,507 0,008* 

Uygun değil 13 18,5 4,2 

Kararsızım 34 18,2 3,3 

Uygun 88 18,9 3,5 

Çok uygun 152 19,9 3,9 

Total 299 19,2 3,9 

Saf Meydan Okuma 

Hiç uygun değil 12 15,5 5,6 

3,869 0,004* 

Uygun değil 13 17,7 4,4 

Kararsızım 34 18,3 3,8 

Uygun 88 17,8 3,9 

Çok uygun 152 19,3 4,1 

Total 299 18,5 4,2 

Hayat Tarzı 

Hiç uygun değil 12 13,2 2,8 

2,791 0,027* 

Uygun değil 13 15,5 2,9 

Kararsızım 34 14,9 3,6 

Uygun 88 15,7 2,7 

Çok uygun 152 16,0 3,3 

Total 299 15,7 3,2 
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EK-14: Anket Formu 

Sayın Katılımcı, 

Aşağıdaki anketler, yürütülmekte olan “Z Kuşağının Kişilik Özellikleri Ve Kariyer 

Değerlerinin İncelenmesi; Beykent Üniversitesi Araştırması” isimli çalışmanın 

araştırma kısmı ile ilgilidir. Anketteki hiçbir ifadenin doğru ya da yanlış cevabı yoktur. 

Önemli olan yanıtsız soru bırakmaksızın sizin kendi görüşünüzü yansıtmanızdır. Bu 

yüzden vereceğiniz yanıtlar araştırmanın yönünü belirlemek bakımından çok büyük 

önem arz etmektedir. Bu anket sonuçları kişi bazında değerlendirilmeyeceği için isim-

soyadı talep edilmemekte olup, cevaplarınız kesinlikle gizli tutulacak ve sadece 

bilimsel amaçlı kullanılacaktır. Katılımınız, ayırdığınız değerli zaman ve bilimsel 

çalışmaya verdiğiniz destek için teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarınızda başarılar 

dileriz. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 
Gülşen ŞİMŞEK 
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KARİYER DEĞERLERİ ÖLÇEĞİ 

Lütfen her bir soruya ilişkin görüşünüzü Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım 

(3), Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5)’a doğru uzanan değerlendirme aralığında hiçbir 

soruyu boş bırakmaksızın size en yakın olan seçeneklerden birine işaretleyiniz. 

 

Sorular 1 2 3 4 5 

S01.Özel yeteneklerimi ve becerilerimi kullanabildiğim zaman 
işimden tatmin olurum 

     

S02.Kendimi uzmanı olduğum alandan uzaklaştıracak bir işi kabul 
etmektense işten ayrılmayı tercih ederim 

     

S03.Kendi uzmanı olduğum alanda ikinci düzey yönetici olmak, benim 
için genel müdür olmaktan daha önemlidir 

     

S04.Ancak teknik ve fonksiyonel yeteneklerimi belirli bir rekabet 
seviyesine getirebilirsem kendimi başarılı hissederim 

     

S05.Yaptığım işlerde iyi olmayı o kadar çok hayal ederim ki uzman 
olarak verdiğim tavsiyeler sürekli olarak araştırılsın 

     

S06.Kendimi genel yönetim işinden uzaklaştıracak bir işi kabul 
etmektense işten ayrılmayı tercih ederim 

     

S07.Genel müdür olmak, kendi uzmanı olduğum alanda ikincil 
yönetici olmaktan daha iyidir 

     

S08.Ancak bazı organizasyonlarda genel müdür olursam, kendimi 
kariyer noktasında başarılı hissederim 

     

S09.Karmaşık bir örgütten ve birçok insanı etkileyecek kararlar 
vermekten sorumlu olmayı hayal ederim 

     

S10.Diğerlerinin gayretlerini bütünleştirebildiğim ve yönetebildiğim 
ölçüde kendimi işimden tatmin olmuş hissederim 

     

S11.Kendi hareket alanı ve özgürlüğümü kısıtlayacak bir işi kabul 
etmektense işten ayrılmayı tercih ederim 

     

S12.Kendi halimde kurallardan ve sınırlamalardan bağımsız olarak 
işimi yapmak, benim için güvenlikten daha önemlidir 

     

S13.Ancak tam bağımsızlığımı sağlarsam, kendimi kariyer noktasında 
başarılı hissederim 

     

S14.Kendi görev alanımı ve kendi görev çizelgemi kendim 
belirlediğinde işimden daha fazla tatmin olurum 

     

S15.Kendi işimi planlarıma göre özgür bir şekilde yapmama olanak 
sağlayan bir kariyere sahip olmayı hayal ederim 

     

S16.Kendimi güvende hissedebilecek ve uzun süre çalışabileceğim bir 
kariyer hayal ediyorum 

     

S17.Ancak finansal ve istihdam güvencesi hissedersem işimden 
tatmin olurum 

     

S18.Kendime güvenlik ve uzun süreli istihdam hissi verecek 
örgütlerde çalışmayı tercih ederim 

     

S19.İş güvenliğimi tehlikeye atacak sorumluluklar kabul edemem 
     

S20.Benim için güvenlik ve uzun süreli istihdam özgürlükten daha 
önemlidir 

     

S21.Kendi işimi kurmayı ve işletmeyi hayal ediyorum 
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Sorular 1 2 3 4 5 

S22.Kendi fikrim ya da kendi ürünüm olan bir şey ortaya 
koyduğumda, kendimi kariyer anlamında başarılı hissederim 

     

S23.Tamamen kendi gayretlerimin ve fikirlerimin ürünleri olan bir 
şeyler ortaya koyduğumda kendimi en çok tatmin olmuş 
hissederim 

     

S24.Kendi işimi kurmak başka birinin örgütünde yüksek düzeyli 
yönetici olarak çalışmaktan daha önemlidir 

     

S25.Kendi girişimimin başlamasına olanak sağlayan fikirlere her 
zaman açığımdır 

     

S26.Kendi yeteneklerimin kullanılmasına fırsat vermeyen bir işi kabul 
etmektense ondan ayrılmayı tercih ederim 

     

S27.İnsanlığa ve topluma gerçek anlamda katkı yapan bir kariyer 
hayal ediyorum 

     

S28.Dünyayı daha iyi hale getirmek için kendi meziyetlerimi 
kullanmak benim için yüksek düzeyli yönetici olmaktan daha 
önemlidir 

     

S29.Başkalarına hizmet edebilmek için kendi yeteneklerimi 
kullanabilmek beni kariyer noktasında tatmin eder 

     

S30.Ancak toplumun refahına gerçek katkı sağlayabilecek bir çalışma 
yaptığımda kendimi kariyer noktasında başarılı hissederim 

     

S31.Çözümü neredeyse imkânsız problemlerle uğraşmak, benim için 
yüksek düzeyli yönetici olmaktan daha önemlidir 

     

S32.Problem çözme ve rekabet becerilerime ciddi anlamda meydan 
okuyan iş fırsatları arıyorum 

     

S33.İlk bakışta çözülmesi zor gibi gözüken ya da çözülmesi imkânsız 
olan problemleri, tuhaflıkları çözdüğümde kariyer noktasında 
daha tatmin olurum 

     

S34.Zor problemlerle karşılaştığımda ve onların üstesinden 
geldiğimde kendimi kariyer noktasında başarılı hissederim 

     

S35.Çözülmesi imkânsız problemleri çözebilecek bir kariyer hayal 
ediyorum 

     

S36.Her zaman kişisel ve aile hayatıma çok az müdahale eden iş 
fırsatları ararım 

     

S37.Kişisel ve profesyonel hayat taleplerini karşılamak, yüksek 
düzeyli yönetici olmaktan daha önemlidir 

     

S38.Ancak kişisel, ailevi ve kariyer amaçlarımı dengelediğimde 
başarılı olduğumu hissederim 

     

S39.Kişisel, ailevi ve iş amaçlarımı bütünleştiren bir kariyer 
hedeflerim 

     

S40.Kişisel ve aile hayatımın dengesini altüst edecek bir işe 
girmektense örgütten ayrılmayı tercih ederim 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE GELİŞTİRİLMİŞ TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ 

Lütfen her bir soruya ilişkin görüşünüzü Hiç uygun değil (1), Uygun değil (2), Kararsızım (3), Uygun 

(4) ve Çok uygun (5)’a doğru uzanan değerlendirme aralığında hiçbir soruyu boş bırakmaksızın size 

en yakın olan seçeneklerden birine işaretleyiniz. 
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EK-15: Anket İzni 
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