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ÖZ 

 

YÖNETİCİLERİN Z KUŞAĞINDAN BEKLENTİLERİ VE  

Z KUŞAĞININ İŞ YAŞAMI BEKLENTİLERİ  

 

Özlem Güleç Bekman 

Yüksek Lisans Tezi 

İşletme Anabilim Dalı 

İşletme Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Doç. Dr. Şafak Gündüz 

T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Entitüsü, 2021 

 

 

Bu çalışmada, Z kuşağının iş yaşamından beklentileri ve yöneticilerin Z 

kuşağından beklentileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı şu an üniversitede olan Z kuşağı 

bireylerin iş hayatına atılmadan önce neler istediklerini belirlemek, yöneticilerin bu yeni 

kuşaktan neler beklediğini tespit etmek ve böylece aynı ortamda çalışacak bu iki kuşağın 

asgari müşterekte buluşabileceği noktaları ortaya koymaktır.  

Literatürde çok sayıda kuşak çalışması mevcuttur. Bu çalışmanın Z kuşağının 

yalnızca iş yaşamı ve yöneticiden beklediklerini ve yine yöneticilerin bu kuşaktan 

beklediklerini ortaya koyan kuşaklararası spesifik bir çalışma olması farklılığını ve 

önemini ortaya koymaktadır. 

Araştırmada pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda kişiden mülakat 

aracılığıyla veri elde edilmiştir. Bu veriler ışığında Z kuşağının çalışmak denince ne 

anladığı, gelecekteki iş yaşamından ve yöneticilerinden beklentileri ve pandemi 

koşullarının iş yaşamı beklentilerine etkisi, yöneticilerin ise Z kuşağı kavramı tanımı ve 

beklentileri, iş yaşamında neleri değiştireceklerini düşündükleri ve bu kuşağın 

beklentilerini karşılama potansiyellerine olan inançları ortaya konulmuştur.  Bu çalışma 

ile iş yaşamında karşı karşıya gelmek üzere olan yeni kuşak ile mevcut yöneticilerin 

birbirlerine uyumlanma ihtiyaçlarının olduğu görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Kuşaklar, Z Kuşağı, İş Yaşamı, Yönetici.  
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ABSTRACT 

 

THE EXPECTATIONS OF MANAGERS FROM GENERATION Z AND  

GENERATİON Z’S EXPECTATIONS FROM BUSINESS LIFE 

 

 

Özlem Güleç Bekman 

Master Thesis 

Department of Business Administration 

Business Administration Programme 

Thesis Advisor: Assoc. Prof. Şafak Gündüz 

Maltepe University Graduate School, 2021 

 

 In this study, the expectations of generation Z from the business life and the 

expectations of the managers from  generation Z were examined. The aim of the study is 

to determine what generation Z individuals, who are currently at university, want before 

they enter business life, to determine what managers expect from this new generation, 

and thus to reveal the points where these two generations, who will work in the same 

environment, can meet in minimum common. 

 There are many generational studies in the literature. This intergenerational 

study’s being specific that reveals what generation Z expects only from business life and 

managers, and what managers expect from this generation, reveals the difference and 

importance of the study. 

 In the study, data were obtained from a limited number of people by interviews 

due to pandemic conditions. In the light of these data, what generation Z understands 

from work, their expectations from their future business life and their managers and the 

effect of pandemic conditions on their business life expectations, how managers define 

generation Z, their expectations from this generation, what they think they will change in 

business life, and their belief in their potential to meet the expectations of this generation 

has been revealed. With this study, it has been seen that the new generation, which is 

about to come across in business life, and the existing managers need to adapt to each 

other. 

Keywords: Generations, Generation Z, Business Life, Manager. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

İnsanlık tarihini incelediğimizde her dönemin kendine özgü yaşamsal sorunları ve 

bununla başa çıkma yöntemlerini görmekteyiz. Dünya düzeninin değişmekte ve 

gelişmekte olduğu her dönemde farklı yaşamsal boyutlar insanların da değişmesine yol 

açmıştır. İnsanların yaşadıkları dönemlere uyum sağlaması ve bu yaşananlardan 

kendilerine kattıkları özellikler bir sonraki gelişmeye direnç göstermelerine neden 

olabilmektedir. Hâlbuki çok hızlı değişen dünya düzeninde yeni gelişmelere kolay adapte 

olabilen, daha dinamik bir toplum da söz konusudur. Bu durum kuşaklar kavramını ve 

kuşaklar arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. 

Günümüzün gelişmekte olan en önemli konularından biri teknolojidir. Hızla 

gelişen teknoloji, kuşaklar arası farklılıkların daha fazla gözlemlenir olmasına yol 

açmaktadır. Bu nedenle işletmeler ve yöneticiler, yenidünya düzenine ayak uydurmak ve 

yeni kuşakların isteklerini öğrenmek durumundadırlar. Günümüz iş hayatında X ve Y 

kuşağı aktif rol oynamaktaydı, ancak mezun olacak üniversite öğrencileri ile iş hayatı ve 

yöneticiler Z kuşağı ile tanışacaktır. 

Bu çalışma iş hayatına yeni giriş yapacak olan Z kuşağının iş hayatından 

beklentilerini ve hâlihazırda X ve Y kuşağı olan yöneticilerin bu yeni kuşaktan neler 

beklediği sorularına yanıt bulmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümünde kuşak kavramı ele alınacaktır. Bu bağlamda kuşak 

kavramının tanımı yapılacak, kuşaklar sessiz kuşak, patlama kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı, 

Z kuşağı ve Alfa kuşağı şeklinde sınıflandırılacaktır. Çalışmanın ana kavramlarından olan 

Z kuşağının iş yaşamından ve yöneticilerden beklentileri ayrıntılı biçimde ele alınacaktır. 

Çalışmanın yönetici kavramına ayrılan ikinci bölümünde yönetici ve lider 

tanımları verilerek ve bu ikisi arasındaki farka vurgu yapılmaktadır. Yöneticilerin Z 

kuşağından beklentileri bu bölümün önemli kısmını oluşturmaktadır. 
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Çalışmanın üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümleri metodolojik kısımdır. Üçüncü 

bölüm araştırmanın amacı, önemi, yöntemi, modeli, verilerin toplanması, varsayımlar, 

sınırlıklar, evren, örneklem ve veri analizinden oluşmaktadır. Çalışmanın dördüncü 

kısmında araştırma bulguları yer almaktadır. Burada demografik bulgular, Z kuşağına ait 

bulgular ve yöneticilere ait bulgular mevcuttur. Çalışmanın son bölümü ise bulguların 

genel bir değerlendirmesini ve tartışmayı kapsamaktadır.  

1.1 Problem 

Farklı kuşakların farklı bakış açılarının olduğu bilinen bir gerçektir. Bir kısmı 

üniversitede olan ve iş hayatında yavaş yavaş yerini almakta olan Z kuşağının hızlı 

değişen dünyada bir önceki kuşaktan farklılaşan beklentilerinin olması da doğaldır. 

İşletme disiplininin odaklandığı alanlardan olan çalışan beklentileri de Z kuşağının iş 

yaşamında yer edinmesiyle yeni bir boyut kazanacaktır. Kendinden öncesi X ve Y 

kuşakları ile bir arada çalışmak durumunda kalacak olan Z kuşağını motive eden 

unsurların neler olduğuna ilişkin çalışmalar, yönetimin üzerinde durması gereken konular 

arasındadır. Bu noktada Z kuşağının iş yaşamından neler beklediği, daha önceki kuşak 

mensubu olan yöneticilerinin Z kuşağından neler beklediği önemsenmesi gereken bir 

konudur. Bu beklentileri belirleyebilmek iş yaşamında bir arada boy göstermek 

durumunda olan bireyleri uyumlu hale getirmek için son derece önemlidir. 

Çalışmada Z kuşağı bireylerin iş yaşamı beklentileri ve şu an yönetici 

pozisyonundaki kişilerin iş hayatına atılacak olan bu gençlerden neler beklediği kuşak 

teorileri baz alınarak irdelenecektir.  

1.2 Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, Z kuşağını iş yaşamından beklentileri ve yöneticilerin Z kuşağından 

beklentileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, şu an üniversitede olan Z kuşağı bireylerin 

iş hayatına atılmadan önce neler istediklerini belirlemek, yöneticilerin bu yeni kuşaktan 

neler beklediğini tespit etmek ve böylece aynı ortamda çalışacak bu iki kuşağın asgari 

müşterekte buluşabileceği noktaları ortaya koymaktır.  

Literatürde çok sayıda kuşak çalışması mevcuttur. Bu çalışmanın Z kuşağının 

yalnızca iş yaşamı ve yöneticiden beklediklerini ve yine yöneticilerin bu kuşaktan 
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beklediklerini ortaya koyan spesifik bir çalışma olması farklılığını ve önemini ortaya 

koymaktadır. 

1.3 Araştırmanın Önemi 

Literatürde Z kuşağının iş yaşamına dair beklentilerini sorgulayan araştırmalar 

bulunmaktadır, ancak yöneticilerin bu kuşaktan neler beklediğine dair spesifik bir 

araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırmada karşılıklı beklentiler sorgulanacaktır. Bu da 

araştırmanın önemini göstermektedir. 

Araştırma sonucunda elde edilecek bulgularla literatüre önemli katkılar 

yapılabileceği, sonuç ve önerilerle gelecekte yapılması muhtemel çalışmalara yol 

gösterici olacağı da düşünülmektedir. 

1.4 Araştırmanın Varsayımları 

Bu tezin ana fikri, Z kuşağı bireylerin iş yaşamı beklentileri ile yöneticilerin Z 

kuşağından beklentilerinin paralel olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma varsayımları 

şunlardır:  

 Araştırma örnekleminin evreni temsil edici nitelikte olmamakla birlikte fikir 

sağlayıcı olduğu varsayılmaktadır. 

 Veri toplama araçlarının araştırma konusunu ölçmeye yeterli olduğu 

varsayılmaktadır. 

 Katılımcıların samimi cevaplar verdikleri varsayılmaktadır. 

1.5 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

 Araştırma, katılımcılarla yapılan mülakat ile sınırlıdır. 

 Araştırma, katılımcıların mülakat sorularını yanıtladıkları 2019 Haziran- 2020 

Şubat ayları ile sınırlıdır. 

 Araştırma, mülakata katılan 10 Z Kuşağı mensubu ve 10 yöneticinin verdiği 

yanıtlar ile sınırlıdır. 
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1.6 Tanımlar 

Kuşaklar: Kuşak kavramı bir topluluğun benzer zamanda doğmuş yaş kümelerini 

belirtirken, bir kuşak ile öteki kuşak arasında geçen periyodu da ifade eder. Baba ile oğlun 

arasındaki yaş farkı gibi tanımlamalar da yapılabilir. Kuşakları sadece doğum yıllarına 

göre bölümlendirmek yanlış olacaktır. Kuşakları var eden toplumların fikirleri, 

tecrübeleri ve duygularının da anlamlandırılması onları sınıflandırmak için 

kullanılmaktadır  (Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014). 

Z Kuşağı: İnternet Kuşağı, Kristal Kuşak, Y kuşağından sonra gelen veya 

alfabetik olarak son harf olarak en bilinen ismiyle Z kuşağı ifadeleri, 2000 ve sonrasında 

doğanları tanımlamaktadır. Bu kuşak insanları, yalnızlıkları ve aşırı 

bireyselleşmelerinden dolayı “Yeni Sessiz Kuşak” olarak da anılacaklardır. İş yaşamında 

henüz yeni boy gösterecek olduklarından örgütsel davranış ve tutumları araştırılmamıştır. 

Literatüre göre bu kuşağın sosyal hayatına ilişkin veriler de kısıtlıdır. Bu teknoloji 

çocukları oturdukları yerden bir tıkla istedikleri bilgiye ulaşabilir ve görüntülü ya da sözel 

birbirleri ile iletişime geçebilirler. Yüksek teknoloji içinde yetişiyor olmalarından dolayı 

bir önceki kuşaklardan çok daha uzmandırlar. Bilgisayarı kitaba, metinleri ve hatta 

simgeleri konuşmaya tercih etmektedirler. Anlık iletişimlerinin asla kesilmesini 

istemediklerinden bu kuşak bireyleri telefonları olmadan yaşayamamaktadırlar (Cramton 

& Hodge, 2009; Gündüz & Pekçetaş, 2018). 

Yönetici: Yöneticilik, bilgi ve birikimlerini kullanma yöntemiyle başkaları ile 

birlikte çalışma ve onların aracılığıyla işleri bitirme ve amaçlara ulaşma faaliyeti olup, 

yönetici ise bunlara ek olarak kendi bireysel özelliklerini ve yeteneklerini de kullanarak, 

yöneticilik işlerini fiilen yapan kişidir (Koçel, 2011). 

Türkçede sevk, idare/idareci, şef, müdür gibi kelimelerin karşılığı olarak verilen 

Yönetim ve yönetici kavramları, başkaları vasıtasıyla iş yapma ve hedeflere ulaşma 

anlamlarına gelir (Tosun, 1978). Yöneticilik, başkaları vasıtasıyla amaca ulaşma yani iş 

yaptırma becerisi olduğundan işi yapan değil yaptırandır. 
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BÖLÜM 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 2.1 Kuşak Kavramı 

İnsanlığın varlığından itibaren yaşanan olaylar toplumların ortaya koyduğu 

davranışları etkilemiştir. Benzer olaylara maruz kalmış ve benzer yıllarda yaşamış 

olmanın getirdiği benzer özellikler ve tepkiler ortaya çıkmıştır. Bu durum, yapılan 

çalışmalarda kuşak kavramı ile ilgili değişik tanımlamalar yapılmasına sebep olmuştur.  

Comte (1974), insanın yaşamı bakımından ileriye gitmek ve gelişebilmek için bir 

kuşağın kendisinden sonraki kuşağa yaşanmışlıklarını ve öğrendiklerini aktarmasının 

mümkün olduğunu, kuşakların değişimlerinin belirli bir zaman içerisinde hareket eden 

kuvvetler olduğunu belirtmektedir. 

Mannheim (1998), kuşaklar konusunda ayrıntılı ve sistemli bir araştırma yaparak 

kuşakları benzer alışkanlıklara, aynı kültürlere sahip kişilerin bu ortaklıkları paylaştıkları 

topluluk olarak tanımlamıştır. 

Kuşak kavramı bir topluluğun benzer zamanda doğmuş yaş kümelerini belirtirken, 

bir kuşak ile öteki kuşak arasında geçen periyodu da ifade eder. Baba ile oğul arasındaki 

yaş farkı gibi tanımlamalar da yapılabilir.   

Kuşakları sadece doğum yıllarına göre bölümlendirmek yanlış olacaktır. 

Kuşakları var eden toplumların fikirleri, tecrübeleri ve duygularının da anlamlandırılması 

onları sınıflandırmak için kullanılmaktadır (Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014). 

Ülkemizde kuşak kavramı ile ilgili çalışmalar 1960’lı yıllarda başlamıştır. 1968 

yılında öğrenci olaylarıyla birlikte kuşak araştırmalarının sayısında oldukça artış 

gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalar aileler içinde yaşanan kuşak çatışmaları konularını 

incelemiştir (Tezcan, 1997). 

Türk Dil Kurumu’na göre kuşak; “yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan 

bireyler öbeği, göbek, nesil, jenerasyon” olarak tanımlandığı gibi felsefi açıdan da 

“yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer 

sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” 

olarak tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu, 2020). 
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Sosyolog Karl Mannheim 1928 yılında kuşak gruplamaları kuramını ele almıştır. 

Alman Sosyolog “Kuşaklar Problemi” başlıklı makalesinde de kuşaklardan söz 

edebilmek için beş nitelik olması gerektiğini belirtir (Mannheim, 1952): 

1. Kültürel zaman içerisinde yeni kişilerin meydana çıkması 

2. Eski kişilerin devamlı yok olması 

3. Bir kuşağın temsilcilerinin tarihsel ilerlemede zamansal olarak yalnızca 

belirli bir zamana katılabilmesi 

4. Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılma durumunun doğru 

yapılabilmesi için nedenlerin olması 

5. Kuşaktan kuşağa geçişin devamlı olması 

 Kuşaklar üzerine yapılan araştırmaların sonucuna bakıldığında Türk Dil 

Kurumu’nun belirttiği gibi 25-30 yıllık yaş kümlerine göre değil de yaklaşık 10 yıllık bir 

yaş farkı ile de farklı kuşaklar gözlemlenmektedir. Bunun başlıca sebebi olarak eski 

zamanlara göre dünyanın teknolojinin de verdiği katkı ile çok daha hızlı gelişmesi 

gösterilebilir.  

2.2 Kuşakların Sınıflandırılması 

Kuşakların yaşamı algılama tarzları farklıdır. Her birinin kendine has karakteristik 

özellikleri, değerleri, güçlü ve zayıf yönleri vardır. Doğdukları yıllara göre bu kuşaklar, 

1965-1979 arası “X Kuşağı”, 1980-1999 arası “Y Kuşağı”, 2000-2021 arası ise “Z 

Kuşağı” olarak tanımlanmaktadır (www.humanica.com.tr, 2017). 

Kuşakları yalnızca doğdukları zaman ölçeğinde gruplandırmak doğru değildir. 

Kuşakları oluşturan topluluğun duygu ve düşünceleri, hissettikleri, deneyimlerinden elde 

ettikleri tecrübeleri de gruplandırmaları için kullanılmaktadır (Zemke, Raines, & 

Flipczak, 2013). 

Kuşakların yıllara göre sınıflandırılması konusunda coğrafi özelliklere göre de 

farklı görüşler mevcuttur (Hole, Zhong, & Schwartz, 2010).  Dünyada adından bahsedilen 

beş kuşağın farklı isimlendirmeleri olduğu gibi, yeni yapılan araştırmalara göre Alfa (α) 
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kuşağı da bu listeye girmiştir. Buna göre kuşak sınıflandırılmasının son hali Tablo 1’de 

verilmiştir (Başgöze, 2015; Mücevher M. H., 2015). 

Tablo 1. Kuşakların Sınıflandırılması 

Sessiz Kuşak (Gelenekseller) 1925 - 1946 

Bebek Patlama Kuşağı (Baby Boomers) 1946 - 1965 

X Kuşağı 1965 - 1983 

Y Kuşağı 1983 - 1998 

Z Kuşağı 1998 - 2012 

Alfa Kuşağı (α) 2012 ve sonrası 

Kaynak: (Başgöze, 2015; Hole, Zhong, & Schwartz, 2010; Mücevher M. H., 2015) 

2.3 Sessiz Kuşak (Gelenekselciler) 

Savaş kuşağı olarak da tanımlanan bu kuşak I. Dünya ve II. Dünya savaşı arasında 

doğan kişileri kapsamaktadır. II. Dünya Savaşı ve ekonomik çöküş gibi durumlar, bu 

kuşağın yaşamış olduğu en belirgin olaylardır (Başgöze, 2015). Bu zaman diliminde 

yaşanan mühim baskılardan ve olaylardan dolayı emin olmadıkları zamanlarda tedbirli 

davranan bu kuşak risk almayı da sevmez (Lehto, 2006). 

Sessiz Kuşak, çoğunlukla 1925 ve 1945 yılları arası doğmuş bireyleri ifade eder. 

Büyük Buhran ile yoksulluğun her türlü zorluğuna katlanmışlardır. Yurt dışında savaşmış 

ya da memleketlerinde oldukça maddi sıkıntılar yaşamış, birçok sorumluluk üstlenmek 

zorunda kalmışlardır (Turner, 2013). Bu denli kıtlık zamanlarında yaşamış olmaları 

onlara hiçbir şeyi boşa harcamamayı öğretmiş, her şeyin değerini bilmelerini sağlamıştır 

(Vazquez, 2009). 

Bu kuşak, etik ve ahlaki değerlere, birikim ve aile kavramı gibi huzur barındıran 

ilkelere değer vermişlerdir. Alışılmış ve güven duydukları, denenmiş şeyleri yapmayı 

isteyen, değişikliklere ve yeniliklere güven duymayan bireylerdir (Williams, 2011). 

Tutumlu, çalışkan, vatansever, sadık, dürüst, özverili bireylerin oluşturduğu bu kuşak, 

aile kavramına değer veren, bencil olmayan bir kuşaktır (Linden, 2015). 

Ülkemizin II. Dünya savaşına katılmamasına rağmen, Türkiye’de yaşayan bu 

kuşak bireyleri sade ve tasarruflu bir yaşam seçmişlerdir. Ülkemiz II. Dünya Savaşı’na 
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katılmadığı halde dönemin zorlu koşulları sessiz kuşak bireylerini israftan uzak durmaya, 

sade ve tutumlu bir hayat sürmeye zorlamıştır (Toruntay, 2011).  

2.4 Patlama Kuşağı (Bebek Patlaması)  

II. Dünya savaşı sonrası rahatlama dönemine giren bireylerin nüfusunun 

çoğalması nedeniyle bu ismi almıştır. Savaştan sonra yeni doğan bebeklerin sayısı bir 

milyona ulaştığından “bebek patlaması kuşağı” olarak da anılmıştır. Bu kuşağı 1946-1964 

yılları arasında dünyaya gelen bireyler oluşturmaktadır.  

Dünya genelinde “Soğuk Savaş Dönemi Çocukları”, Ülkemizde ise “Patlama 

Kuşağı” diye adlandırılan bu kuşak, zamanla oldukça fazla alanda ve sektörde gelişme ve 

büyüme sağladığından toplumu yeniden şekillendirmiştir (Okumuş, 2016). Ekonomik ve 

refah düzeyinin yükselişe geçtiği bu dönemde ülkelerin siyasi, politik ve ekonomik 

gelişimleri, bu bireylerin düşünce yapısını da etkilemiştir (ERC Raporu, 2011). 

Dünyada altın radyo çağı, insan hakları ilerlemeleri görülürken Ülkemizde ise 

ihtilal ve çok partili yıllara denk gelmektedir. Bu kuşağın bireyleri sadık, sebat eden, 

kanaatkâr bireylerdir. Aynı işte yıllarca emek vermiş, uzun yıllar çalışmışlardır. 

Teknolojinin bazılarına göre yakın bazılarına göre uzak olduğu düşünülebilir 

(http://www.hurriyet.com.tr, 2013).  

Temel değerlerinden bazıları; kişisel tatmin, iyimserlik, sağlıklı yaşam, takım 

ruhu, çalışma, kişisel gelişimdir. Bu kuşak Wietnam savaşı karşıtı gösterilerine ve sivil 

haklar hareketlerine de şahit olmuşlardır (Zemke Raines ve Filipczak 2000). 

Kendilerinden önceki kuşaklara göre daha iyi durumda ve daha rahat olan bu kuşak 

harcama ve eğlenmeye daha eğimli bir kuşak olmuştur (Senbir, 2004). 

2.5 X Kuşağı 

65-79 yılları arasında doğanlar X kuşağı olarak adlandırılmaktadır (Kyles, 2005). 

Ülkemizde geçiş dönemi çocukları olarak da bilinmektedirler. Bunun nedeni; doğup 

büyüdükleri bu yıllarda dünyada önemli değişimlerin ve dönüşümlerin yaşanmaya 

başlanmasıdır. Bu kuşak, değişen dünya dinamiklerinin yüzlerine acımasızca çarptığı bir 
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dönemin bireyleridir. Böylelikle kanaatkâr, idealist ve sadık bireyler olarak yetişmişlerdir 

(Senbir, 2004). 

65’li yıllardan 79’lu yıllara gelene kadar ülkemizde oldukça çarpıcı değişim ve 

dönüşümler yaşanarak eğitim, sağlık ve nüfus konularında oldukça gelişmeler 

görüldüğünden X kuşağı bireylerinin hayat standartlarında olumlu değişimlerin olduğu 

görülmektedir. Bu değişim ve gelişmeler X kuşağının davranışlarına da yansımış, sosyal 

yaşama önem vermeye başlamışlardır.  

X kuşağı bireyleri girişken, bağımsız, bilgi ve teknoloji ile uyumludur (Jianrui, 

2011). Sade bir hayat ve iş ortamını benimseyen X kuşağı bireyleri, stresten uzak, keyif 

veren ama yaşamları için gerekli olanları da kazanma fırsatı sunan işleri tercih etmişlerdir. 

Yenidünyaya ayak uydurma çabaları bu kuşak bireylerinde “yetişememek” izlenimi 

yarattığından kendilerini dışlanmış hissetmişlerdir (Dias, 2003).  

Teknolojinin insanın evine ilk ulaştığı zamanların kuşağı olan X Kuşağı bireyleri 

ilk kişisel bilgisayarların da sahipleridir. Günümüzün teknoloji alışkanlıklarının alt 

yapısının da bu kuşak tarafından oluşturulduğu bilinmektedir. Bu kuşak bireyleri lider 

pozisyonuna geldiğinde bilgi ve iletişim teknolojileri oldukça gelişmiş ve bu gelişmeler 

kuşaklar üzerinde sağlam değişimlere neden olmuştur (Altın, 2010). 

X Kuşağı bireyleri, oldukça kendine inanan, sorunlarını bizzat çözümleyen, 

sabırla işlerini sonuna kadar yürüten bireylerdir (Tulgan, B., 2009). Toplumsal olaylara 

oldukça duyarlıdırlar.  Bu durum Türkiye’de yaşanan sağ-sol çatışmalarının içinde yer 

almalarından kaynaklanmaktadır. Dünya ise bu dönemde petrol krizi ve ekonomik kriz 

yaşamıştır. 

X kuşağı bireyleri risk almak yerine kamu personeli olmayı tercih eden, uzun 

yıllar aynı işte çalışarak emekli olan bireylerdir. Özel sektörü gelecekleri açısından 

güvensiz görmüşlerdir.  Türkiye bu yıllarda sinema alanında gelişmiş, her evde televizyon 

yerini almaya başlamıştır. (Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014) 

2.6 Y Kuşağı 

Milenyum kuşağı olarak da adlandırılan İngilizce gençlik kelimesinden gelen Y 

kuşağı, teknolojiye doğan ilk çocuklardır. Dijital olan her şeye kolayca adapte olan bu 
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nesil, yeniliklere oldukça açık, hızlı veri elde eden, pratik, gelecek planları yapmayan, anı 

yaşayan bireylerdir. Dostlukları genellikle sanal ortamlarda kurulur ve farklı kültürlere 

hızlı adapte olurlar. Bunların yanı sıra çabuk sıkılan ve oldukça hızlı yaşamayı seven bir 

nesildir. 

Aile kavramını, kendilerinden önceki nesiller gibi tanımlamazlar. Geleneksel 

değerler onlar için çok önemli kavramlar değildir. Bu kuşağın çoğunluğu bir üniversite 

diplomasına sahiptir. Günümüzde kendilerine uygun pozisyonlarda genellikle X kuşağı 

ile birlikte çalışmaktadırlar. İstedikleri işi yapma konusunda özgür olmak isterler. 

Y kuşağı bireyleri tüketici toplumuna doğmuştur; onları ileriye götürecek tek 

şeyin para ve kariyer olduğunu çok iyi bilirler (Tari, 2010). Ancak ast üst ilişkisine çok 

sıcak bakmadıkları için kendilerini özgür hissedecekleri işleri seçerek mutlu oldukları bu 

işlerde başarıyı yakalayacaklardır (Bayraktar, 2016). 

Bu kuşağın bireyleri, X kuşağına göre daha iyi ekonomik koşullarda yaşamış ve 

daha az savaş ve terör olaylarına şahit olmuştur. Dijital dünyanın gelişmesinin canlı şahidi 

olmuş ve hatta gelişmesine katkı vermiş, her yeniliğe adapte olmuş bu nesil, zamanla 

sosyal medya, akıllı telefonlar ve tabletler konusunda da kendini geliştirmiştir.  

1980-1994 yılları arasında doğan bu kuşağın bireyleri önümüzdeki 30 yıl 

içerisinde çalışan nüfusun yarısını oluşturacaktır. Y kuşağı kendisinden önceki 

kuşaklardan farklı biçimde dünyadaki yaşıtlarıyla benzer özellikleri gösteren bir kuşaktır 

(Muslu, A., 2017). Kendine güvenen, hızlı sonuca ulaşmak için pratik çözümler üreten, 

girişimci, bürokrasiden hoşlanmayan ve hızlı tüketen bireylerdir (Altuntuğ, 2012). 

Y kuşağı sevdiği işi yaptığı sürece mutludur ve para kazanacaktır. Bu nedenle bu 

dengeyi bulmaya çalışacaklardır. Ebeveynlerinin düşündüğü gibi hazırcı bir kuşak değil, 

üretmeyi seven yaratıcı bir kuşağın mensuplarıdır. Zamanını boş yere harcamak yerine 

deneyimlemeyi seven, korkmayan, sürekli yenilik arayan başarı odaklı bir nesildir 

(Bayraktar, 2016). 

Tüm kuşakların kendisinden önceki kuşakla çatışması söz konusu olmuştur. X 

kuşağının ideolojik, Y kuşağının faydacı kuşak olduğundan söz edilebilir.  Ancak bu 

durum X ve Y kuşakları arasında yaşanmamıştır. Bunun nedeni çok hızlı gelişen teknoloji 

ve ekonomik dönüşümdür. Bu değişimin bu kuşakların ortak çalışma hayatlarına 

yansımaları olmuştur (Muslu & Öner, 2016). 
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Kendilerinin çok başarılı olduğu alanlarda kendilerinden önceki kuşakları eğitmek 

ve bunun karşılığında onlarda olan farklı birikimleri öğrenmeyi önemserler (Gani, 2016). 

Ancak günümüzde teknoloji kullanımının çok fazla olduğu gerçeği göz önüne 

alındığında, özellikle sosyal medya (Facebook, Snapchat, Instagram gibi) platformlarında 

yapılan paylaşımların beğenilme arzusu zamanla narsist bireylere dönüşmelerine neden 

olabilir. Hareketli, yenilikçi, özgürlüğüne düşkün, soru soran, girişimci, sosyal, tutumlu, 

özgüveni yüksek kişilerdir (Bayraktar, 2016).   

Y kuşağı fark yaratmayı da fark edilmeyi de önemser. Çalıştıkları ortamlarda her 

anlamda esneklik beklerler. Çalışma saati, giyim tarzı, çalışma şekilleri farklılık gösteren 

ve bu konularda esneklik arayan Y kuşağı bireylerini takdir ederek iletişim kurma ve 

işbirliği sağlamak mümkündür. Yapılan araştırmalara bakıldığında Y kuşağının iş tutumu 

ve doyumunun, örgüte bağlanma düzeyini düşük olduğu görülür. Sabırsız ve hayattan 

zevk alarak yaşamanın peşinde olan Y kuşağı bireyleri, iş yaşamlarını ikinci planla 

atmaktan çekinmezler (Muslu, A., 2017). 

2.7 Z Kuşağı 

Z Kuşağı bireyleri, Adıgüzel’in (2014), çalışmasına göre 2000-2020 seneleri 

arasında dünyaya gelen ve gelecek olan diye nitelendirilmişlerdir. Ayhün (2013), 2003 

yılı ve sonrası doğanlar olarak diye tanımlamıştır. Tulgan’ın (2013), çalışmasına göre de 

90’lı yıllarda doğup 2000’lerde büyüyen nesil olarak tanımlanmıştır. Yani Z kuşağı 90’lı 

yılların sonunda doğan, büyüyen, özgür ruhlu, girişimci, örgütsel bağlılığı zayıf, 

mobilete, bağımsız olarak çalışmayı seven bireyler olarak karşımıza çıkacak iş yaşamının 

en genç neslidir. 

Z kuşağı Francis Fukuyama’nın “Tarihin Sonu ve Son İnsan” adlı eserinin ana 

teması olan kuşaktır. Fukuyama’ya göre Z kuşağı tarihin son insanlarıdır. Z kuşağı için 

bugünden tahmin yapmak zor olsa da gerekli bir durumdur. Merak uyandıran bu kuşak 

tam olarak teknolojinin içine doğan ve kısa sürede teknoloji ile adaptasyonu kurmuş 

dijital devrimcilerdir.  Irak/Afganistan savaşı, Wikileaks olayı, Arap Baharı ve Gezi Parkı 

başta olmak üzere sosyal medya üzerinden örgütlenen sosyal girişimlere şahit 

olmuşlardır.  
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Z kuşağının yaşam tarzı ve tutumu dikkate alındığında şaşırtıcı olsa da 

muhafazakâr, risk almayı seven, şiddete yakın olmayan, inanç ve geleneksel değerleri 

önemseyen, kendine oldukça güvenen ve iyimser bireyler olduklarını söylemek 

mümkündür. Bu kuşak teknoloji doyumu, küresel ilişkiler ve eğitim konuları açısından 

dünyanın bu zamana kadar gördüğü en donanımlı kuşaktır. Diğer kuşaklardan ayrılan en 

önemli özelliklerinden biri de değişimin çok hızlı olduğu ve derin kırılmalarla sirayet 

ettiği dönemlere tanıklık etmeleri ve daha doğmadan kişilikleri hakkında öngörü 

yapılabilen kuşaktır. Sosyal ve kültürel değerlerine göre Z kuşağını tanımlarken fiziksel 

olarak yalnız, sanal olarak aşırı sosyal denilebilir. En kötü yönleri mahrem duygularının 

fazla gelişmemiş olmasıdır ve bu konu ebeveynlerinin dikkat etmesi gereken en önemli 

hususlardan biridir (Kaplan & Çarıkçı, 2018). 

Türk (2017), Z kuşağını tanımlarken şu ifadelere yer vermiştir: Sosyal medyanın, 

android telefonların, sosyal paylaşımların ve bulut sisteminin içine doğmuş bu kuşak, 

teknolojiyle son derece iç içe yaşamaktadır. Bu jenerasyonun coğrafi sınırlarının 

olmayacağı, batılı yaşıtlarıyla daha bütünleşmiş hale gelecekleri ve kompleksi bireyler 

olmayacakları tahmin edilmektedir. Önceki jenerasyonlara göre daha yüksek gelire sahip 

olacakları, erkeklerden daha fazla kazanacak kadınların ortaya çıkacağı, kadın ve erkeğin 

sosyal rollerinin değişiklik göstereceği, bireyselciliklerinin baskın olacağı ve bağımsızlık 

düşkünlükleri sebebiyle yalnız yaşamların artacağı bu jenerasyona ilişkin kehanetler 

içinde yer almaktadır. Ayrıca yaratıcılık ve yenilikten oldukça haz duyan bu jenerasyonun 

marka sadakatlerinin düşük seviyede olacağı da bugünden öngörülmektedir. 

Dünyanın her yerinde yaşayan tüm insanlarla sürekli iletişim kurabilmeleri, 

teknolojiye bağımlı, ecele eden, internet dünyasına oldukça hâkim, çok yönlü, herşeyin 

en hızlı şekilde gerçekleşmesini talep eden ve elde ettiğini de aynı hızla tüketmeye meyilli 

bireylerdir. Bu özellikleri ile kendilerinden önceki kuşakların oluşturmuş olduğu 

pazarlama ve tüketim olgularını tümden değiştirecekleri ve geleceğin tüketicileri 

olacakları öngörülmektedir (Kaplan & Çarıkçı, 2018). 

Z Kuşağı diğer kuşaklarda da görüldüğü gibi farklı tarihler ile tanımlanabilmesine 

rağmen genel olarak 90’lı yılların başı ve 2000’li yılların ortaları aralığını kapsamaktadır. 

Z Kuşağı aynı yemekleri yemekten, aynı tarz müzik dinlemekten, benzer moda anlayışına 
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sahip olmaktan, emojilerle ve aralarında kullandıkları dille konuşmaktan hoşlanan bir 

kuşak olduğundan dünyanın ilk küresel kuşağı unvanına sahip olmuşlardır (Puiu, 2017) 

Z kuşağı diğer kuşaklardan farklı olarak kadınların iş hayatına daha fazla katıldığı 

dönemlerde büyüdüklerinden eğitim hayatları çok daha küçük yaşlarda başlamış, 

çekirdek bir aile yapısında büyümüş, çoğunlukla fazla kardeşi olmamış, ebeveynleri 

tarafından korunup kollanmış ve gelecek planları yapılmış bir nesildir (Howe & Strauss, 

1991; Tulgan, 2013). 

Ebeveynlerinin sıkı markajında ve yönlendirmeleriyle iyi eğitimler almış, 

gerektiğinde özel derse gitmiş, kendini ifade etmeyi ve kendine güvenmeyi erken yaşta 

öğrenmiş bu nesil, kuşkusuz ki ilerideki çalışma hayatlarında yöneticilerinden de sürekli 

geri bildirim almayı bekleyecek ve mentorluk desteği görebileceği yöneticilerle çalışmayı 

tercih edecektir (Schawbel, D., 2016). 

Hızla değişen günümüz dünyasında dün aldığımız cep telefonunu bugün yenisi ile 

değiştirmek istiyoruz çünkü her geçen gün teknolojik özelikleri değişiyor. Bu kadar hızla 

gelişen teknolojik dönemde kuşakların tanımlanması da bir o kadar hızlı değişiyor ve 

karışıklığa neden oluyor. Tıpkı Y kuşağında olduğu gibi, Z kuşağı bireyleri için de bir 

ortak tarih aralığı verilememiştir. Ancak Z kuşağı için bilinen en gerçekçi tanımlama 

teknolojinin içine doğduklarıdır.  

Günümüzün çoğunlukla müşterileri ve çalışanları Y kuşağıyken, geleceğin 

müşterileri ve çalışanları Z kuşağı olacaktır. Dijital dünyanın çocukları olması sayesinde 

bu yeni kuşak insanının özellikleri bilinir durumdadır. Bu bilinirliklerle işverenlerin, 

yöneticilerin, markaların gelecek planlarını iyi tasarlamaları gerekmektedir. Teknolojinin 

içine doğan bu kuşağın günümüzde öğrencilikleri devam etmektedir. İnternete ve 

teknolojiye en hâkim kuşak olan Z kuşağının ilk üyeleri çalışma hayatına eklenmeye 

başlamıştır. 

Z kuşağı kendi kendini eğitebiliyor, bilgiye nasıl ulaşacağını biliyor. Bu kuşak 

işini bilen, olgun ve özgüvenli bireylerden oluşuyor. %33’ü dersleri on-line izliyor. 

%20’si kitap okumak için tablet kullanıyor. %52’si ödev araştırmaları için youtube ve 

sosyal medyayı kullanıyor. %76’sı çalışacakları tam zamanlı işin hobilerinden olmasını 

istiyor. %70’i kendi işini kurmak istiyor. %76’sı insanın dünyaya etkisini inceliyor, bu 

konuyla ilgileniyor. %41’i bilgisayar başında 3 saatten fazla zaman harcıyor. Z kuşağı 
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bireylerinin dikkat süresi ortalama 8 saniye. Dünyada bir fark yaratmak istiyorlar. 16-19 

yaş arası Z kuşağı bireylerinin %26’sı gönüllülük yapıyor (Aytaç, 2015). 

Z kuşağı bireyleri beslenme konusunda da daha tutarlı davranış sergiliyor. Y 

kuşağı bireylerinin zayıflama, diyet yapma, formda kalabilme gibi endişeleri varken Z 

kuşağı bireyleri beslenme işini hayat tarzı haline getiriyorlar ve kendileri ile mutlu olmayı 

seçiyorlar. Tıpkı yüksek seviyede doğayı ve tabiat varlıklarını da önemsedikleri ve 

sevdikleri gibi. (Taş, Demirdöğmez, & Küçükoğlu, 2017) 

Z kuşağı bireyleri teknolojinin olmadığı dünyayı bilmiyorlar. Bilgi erişimleri çok 

kolay olduğundan elde ettikleri verileri bütünleştirerek kullanabilme özellikleri 

gelişmiştir. Bu kadar kolay bilgiye erişmek onların öğrenme hızlarını arttırdığı gibi, farklı 

kültürlerden insanları tanıma, farklı ülkelerden arkadaşlıklar kurma ve hatta farklı 

ülkelere seyahat etme eğilimlerini de arttırmıştır. 

Bilgisayar oyunlarından bu kadar çok zevk alıyor olmaları da kendilerinden 

önceki kuşaklardan çok daha yaratıcı olduklarını gösteriyor (Marcus, 2008). Doğdukları 

andan itibaren elektronik bir dünyaya gözlerini açtıklarından, göz, kulak ve el motor 

becerileri en güçlü ve en gelişmiş kuşak olarak da bahsedilebilir. Ancak sabırsızlık 

eğilimi oldukça yüksek olan bu kuşak bireylerinin dikkat süreleri de oldukça kısa 

olduğundan sıkılmaları da bir o kadar çabuk olmaktadır (Berkup, 2014; Kavalcı & Ünal, 

2016). 

Z kuşağının kendinden önceki kuşaklara göre teknoloji kullanımı ve beğenileri 

Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. X, Y ve Z Kuşaklarının Teknoloji Kullanımları ve Beğenileri 

 X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

İkonik Teknoloji  

Video (VHS) 

Walkman 

IBM PC 

DVD 

İnternet, E-Mail, 

SMS 

Gameboy-Xbox 

Ipod 

Google, Facebook, 

Twitter, Instagram, 

Ipad, Iphone, 

Android, PS4, Wii 

Popüler Kültür  

Yırtık Kot  

Aşırı Renkler 

Piercing 

Şapka 

Erkek Kozmetiği 

Havai Tarz 

Dar Pantolon 

V Yaka 

Giyilebilir 

Teknoloji  

Satın Alma 

Motivasyonları 

Markalar Arası 

Tercih Uzmanlıklar  

Marka sadakati 

yok 

Arkadaş referansı 

Marka takıntısı 

Trendler 



15 

 

İdeal Lider Özelliği 
Yönlendirici 

Otoriter 

Güçlendirici 

İşbirlikçi 

İlham verici 

Eş yaratıcı 

Pazarlama Yönetimi 

Doğrudan 

pazarlama 

Bilanço 

Viral Referanslar 

Elektronik 

Pazarlama 

Etkileşimli 

kampanyalar 

Marka İlgisi 

Eğitim Yöntemleri 

Spontane 

Etkileşimli 

Rahat Ortam 

Masa-Sıra 

Çoklu duyusal 

Görsel 

Kafe Stili 

Müzik-Çoklu 

Model 

Öğrenci odaklı 

Kinestetik 

Salon Stili 

Çoklu uyaran 

Kaynak: (Mccrindle, 2012) 

 

Teknosa, 7-16 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin dijital platformlarda 

erişebilir şekilde paylaştıkları verileri inceleyerek yaptığı araştırmada dijital dünyada 

büyüyen Z kuşağı bireylerinin, yüzde 97 oranla youtube’da hâkimiyet gösterdiğini 

belirlemiştir. Bu kuşak, yaşıtlarının günlük yaşantılarını oldukça yakından takip ediyor 

ve zamanın trendlerine uygun eğlenceli videolar çekiyor ya da bu videoları çeken 

yaşıtlarına abone oluyorlar. Bu çocukların konuştuğu konuların arasında yüzde 38 

oranında oyun başlığı geliyor (Egitimpedia, 2018). 

Z kuşağının neredeyse tümü aktif bir şekilde sosyal medya kullanıyor. Alışveriş 

sitelerinde karşılaştıkları reklamlarla satın alma ilişkisini oldukça yakın tanımlıyorlar. 

Para harcama konusunda müsrif gibi görünüyorlar fakat alış veriş sitelerinde alacakları 

bir ürünün en uygun fiyat da olanını aramadan satın almıyorlar. Fırsat siteleri ve 

kampanyaları sıkı takip ediyorlar. Z kuşağının bir özelliği de zaten araştırmacı olmaları. 

Yüzde 80’i araştırmadan, fiyat karşılaştırması yapmadan ürün satın almıyor. Z kuşağı 

marka sevse de, kaliteli ve kullanışlı olması onlar için yeterli olabiliyor. Teknoloji ile ve 

sosyal medya platformları ile bu kadar yakın ilişkide olmaları davranış biçimlerini de 

oldukça etkiliyor. Hanelerde Z kuşağı bireylerinin artması ile de bilgisayar kullanım 

oranlarının yıllara göre artış gösterdiği Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Türkiye’deki Hanelerde Bilgisayar Kullanma Oranları 

 

Kaynak: (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862, 2017) 

Bu kuşak daha fazla para kazabilmek için daha uzun saatler çalışmaya ve mesai 

yapmaya isteklidir. Z kuşağı bireyleri ilk fırsatta kendi işlerini kurmanın hayalindeler. Z 

kuşağı bireylerinin yarısından daha fazlası teknolojinin kendilerini daha üretken yaptığını 

ifade etmektedirler (Seymen, 2017). Y ve Z kuşağı arasındaki karakteristik farkları 

yakından incelemek adına Tablo 3’te karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Tablo 3. Y ve Z Kuşağı Arasındaki Karakteristik Farklar 

Y KUŞAĞI Z KUŞAĞI 

Teknolojiyi iyi kullanır. Teknolojiyi ileri derecede iyi kullanılır. 

Aynı anda 2 ekran açık ve paylaşıma açık Aynı anda 5 Ekran açık ve paylaşıma açık. 

Oturarak çalışmayı sever. Aktivite ve gönüllülüğe dayalı çalışmayı 

sever. 

Çok kültürlü hoşgörüye sahip. Birlik ve beraberliğe önem veren. 

Kendinden çok emin değil. Kendinden çok emin. 

Yazarak iletişim kurar. İmaj/video gibi görsel iletişim kurar. 

Konuları ve malzemeyi paylaşır. Konuları ve malzemeyi yaratır. 

Özgüveni yetersiz. Alçakgönüllü. 

Şimdiye odaklı. Geleceğe odaklı. 

İyimser. Gerçekçi. 

Keşfedilmeyi bekler. Başarı ve kazanmak için çalışır. 

Takım çalışmasına uygun. Birlik / beraberlik ruhu taşır. 

Kaynak: (Seymen, 2017) 
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Z Kuşağı hiçbir zaman saatlerce ansiklopedi karıştırıp aradığı bilgiye ulaşamama 

konusunda hayal kırıklığına uğramadı, sonsuz kaynağı saniyeler içinde gördü 

değerlendirdi ve kullandı. İhtiyaç duyduğu bilginin güncel haline çevrim içi öğrenme 

yöntemlerini kullanarak da erişebilmektedir (Seemiller & Grace, 2016). Fiziksel çabayı 

çoğunlukla bilmiyorlar ve birçoğunun yaşantısı video oyunlarını yazarak ya da oynayarak 

geçiyor. Bunlara rağmen bu kuşak doğduğundan beri ebeveynlerinin bahsettiği sıkıntılara 

aşina büyüdü. Küresel ısınma, terör olayları, ekonomik krizler gibi sorunlara karşı 

hassaslar ve bu nedenle teknolojik bilgi ve yeteneklerini bu sorunların çözümüne 

harcamaları muhtemel (Looper, 2011). 

Z kuşağı çocukları için, indigo çocuklar ve kristal çocuklar isimleri de 

verilmektedir. Bu çocuklar oyuncak yerine tabletle ve akıllı telefonlarla oyun oynayarak 

büyüdükleri için teknoloji hayatlarının tamamını kapsamıştır. Bunlar motor becerileri en 

çok gelişmiş kuşaktır. Bu nedenle çok becerikliler. Ezber sevmeyen, daha çok eğlenerek 

ve oynayarak öğrenmeyi seven kuşaktır. Çevreye oldukça duyarlı olan bu kuşağın 

bireyleri teknolojik gelişmelerin her ayrıntısını takip ederler (Büyükuslu, 2017). 

Yapılan araştırmalara göre Z kuşağının iş yaşamına karışması ile çok fazla 

kavramın değişeceği düşünülmektedir. Bu hızlı kuşaktan beklenenler arasında çoklu iş 

bitiricilikleri bulunmaktadır. Ast üst ilişkilerinin temelini değiştirecekleri 

düşünülmektedir. (Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014) 

2012 yılında Amerika’da bir araştırma şirketinin (Grail Research) yaptığı 

araştırmaya göre, 6-12 yaş arası çocukların çoğu yılbaşında tablet (iPad) istemekte, 12 

yaşındaki kız çocuklarının bir kısmı çevrimiçi (online) internet sitelerinde dolaşmakta, 

12-15 yaş aralığında çocukların ortalama %70’inde cep telefonu bulunmaktadır. TÜİK 

(2015) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre ülkemizde 19.090.204 kişi Z Kuşağı 

mensubudur. 

Z kuşağı bireyleri insanların ve teknolojinin en gelişmiş olduğu dönemin 

bireyleridir, bu nedenle oldukça zeki, bilgiyi çok hızlı kavrayan ve işleyebilen, kendine 

odaklı kişilerdir (Akar, 2015). Kendilerinden önceki kuşaklardan en büyük farkları 

teknolojinin daha önce bu hızla gelişmemiş olmasıdır. Bu nedenle Z kuşağı için, Ağ 

Kuşağı, İnternet Kuşağı gibi isimlendirmeler de yapılmıştır (Levickaite, 2010). 
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Z kuşağının olumsuz özelliklerinden bahsedecek olursak, takım oyuncusu olmak 

istemeyeceklerdir (Akar, 2015). Asabi tavırlarıyla çevreye ve etrafındakilere saldırgan 

davranabilir, yöneticisinin beklentilerine karşı kendi fikirlerinde ısrar edebilir.   

Kendilerinden bir önceki kuşak olan Y kuşağına göre daha girişimci, daha 

bağımsız çalışmayı seven bir kuşaktır (Peterson, 2014).  Z Kuşağı mühim olayları çok 

fazla önemsemediğinden ve çok fazla mobilete olmalarından dolayı sanallaştırılmış ilk 

küresel kuşaktır. (Micoleta, 2012). 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı 

bireylerinin gözünden Y kuşağını ve kendilerini, Y kuşağı bireylerinin gözünden ise Z 

kuşağını ve kendilerini değerlendirilmesi istenmiş ve sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Birbirinin Gözünden Y ve Z Kuşağı 

Z kuşağı 5 

steryo 

tipleme 

Z kuşağı 

gözünden 
 

 

Y kuşağı 

gözünden 
  

1 Yaratıcı %57 1 Tembel %45 

2 Açık fikirli %54 2 Açık fikirli %41 

3 
Yeni fikirlere 

açık 
%52 3 Yaratıcı %38 

4 Zeki %44 4 Ben merkezli %37 

5 
Detaylı düşünen 

Tembel 
%41 5 

Konsantrasyon 

güçlüğü yaşayan 
%35 

Y kuşağı 5 

steryo 

tipleme 

Z kuşağı 

gözünden 
 

Y kuşağı 

gözünden 
  

1 Açık fikirli %56 1 
Yaratıcı 

Açık fikirli 
%50 

2 
Yeni fikirlere 

açık 
%55 2 

Yeni fikirlere açık 

Zeki 
%46 

3 Yaratıcı %54 3 Detaylı düşünen %38 

4 Zeki %53 4 Girişimci %29 

5 Detaylı düşünen %40 5 Sorumluluk sahibi %27 

Kaynak: (Schawbel, 2014) 

İnternet Kuşağı, Kristal Kuşak, Y kuşağından sonra gelen veya alfabetik olarak 

son harf olarak en bilinen ismiyle Z kuşağı ifadeleri, 2000 ve sonrasında doğanları 

tanımlamaktadır. Bu kuşak insanları, yalnızlıkları ve aşırı bireyselleşmelerinden dolayı 
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“Yeni Sessiz Kuşak” olarak da anılacaklardır. İş yaşamında henüz yeni boy gösterecek 

olduklarından örgütsel davranış ve tutumları araştırılmamıştır. Literatüre göre bu kuşağın 

sosyal hayatına ilişkin veriler de kısıtlıdır. Bu teknoloji çocukları oturdukları yerden bir 

tıkla istedikleri bilgiye ulaşabilir ve görüntülü ya da sözel birbirleri ile iletişime 

geçebilirler. Yüksek teknoloji içinde yetişiyor olmalarından dolayı bir önceki 

kuşaklardan çok daha uzmandırlar. Bilgisayarı kitaba, metinleri ve hatta simgeleri 

konuşmaya tercih etmektedirler. Anlık iletişimlerinin asla kesilmesini istemediklerinden 

bu kuşak bireyleri telefonları olmadan yaşayamamaktadırlar (Cramton & Hodge, 2009; 

Gündüz & Pekçetaş, 2018). 

Z kuşağı son derece gelişmiş dijital teknolojiler sayesinde “net üretim“ 

özelliklerine sahiptir. Bulundukları çağ nedeniyle “Facebook Nesli“,“Dijital Yerliler“ 

gibi ifadelerle de anılacaklardır. Z kuşağının normları ile önceki kuşakların normları 

birbirine çok benzememeketdir. Z kuşağı tarafından kullanılan sözcükler, argo kelimeler, 

ve ifadeler ebeveynlerine oldukça tuhaf gelmekte, bu tarz konularda iki kuşak birbirinden 

tamamen ayrı düşmektedir. Teknoloji dünyasına doğdukları için kendilerini en iyi bu 

dünyanın içindeyken mutlu hiissediyorlar. Her zaman bir çevrim içi ortamda bulunma 

ihtiyaçları var. Başka türlü sosyalleşme biçimleri onlara çok farklı ve yabancı 

gelmektedir. Pratik, akıllı, oldukça zeki ve çevikler. Cesur oldukları için liderlik etmeyi 

severler. Korku nedir bilmiyorlar çünkü sürekli değişen teknoloji dünyasına çok fazla 

adapteler ve her türlü sorunu çözmek için bu en iyi bildikleri internet dünyası kendilerine 

yetmektedir (Andrea, Gabriella, & Timea, 2016). 

Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Asya ve Orta doğu’da Forbes Magazin 

tarafından Z kuşağı hakkında 49 bin genç ile yapılan ankete göre, Z kuşağının ilk gerçek 

küresel nesil olduğu söylenmektedir. Kanlarında yüksek teknoloji akıyor olması, belirsiz 

ve karmaşık bir ortamda büyümeleri, iş, eğitim ve dünya hakkında ki görüşlerini 

belirliyor. İş yerlerinden farklı beklentileri olacağı, alışkan oldukları hayatın etkilerini 

gösterecektir. Kariyerci, profesyonel olarak hırslı bir nesil oldukları doğru ancak teknik 

ve dil bilgileri oldukça yüksek düzeyde olacaktır. İşverenler Z kuşağı ile etkileşim 

kurmaya hazırlanmalı, onlarla verimli bir şekilde konuşmaya, onları topluma ve 

organizasyon kültürüne adapte etmeye çalışarak dijital geçnleri etkili hale getirmeyi 

başarabilirler. (Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014) 



20 

 

İşverenler ve ebeveynler, bu kuşağın taleplerini karşılamak istiyorlarsa, bu 

bireylerin kendi çıkarlarına göre bir kariyer seçeceği gerçeğiyle yüzleşmek zorundadırlar. 

Bu kuşak içsel motivasyonla hareket edecek ve asıl hedefleri dünyayı etkilemek olacaktır. 

Buna rağmen bir kısmı işsizlik konusunda endişeli durumdadır ve bu endişeye 

odaklanırlarsa kendilerini geliştirmek ve yeteneklerini keşfetmek konusunda sorun 

yaşayabilirler (Ernst&Young, 2020). 

Akıllı uygulamaları kullanmak aralarında o kadar yaygındır ki, tüm günlük 

yaşamlarını akıllı uygulamalar ile yürütüyorlar. Z kuşağı iş gücü piyasasına yeni girmeye 

başlıyor, kısmen artık iş dünyasına giriyorlar ve şimdiden meslektaşlarını ve yöneticileri 

şaşırtıyorlar. Kurumsal yönetimin amacı ve başarısının anahtarı, işbirliği çatısında 

bilgilerini paylaşan insanlara sahip olmaktır. Bu amaca ulaşmak için tüm kuşakların 

birbiri ile iş birliği yapmaları gerekmektedir. Bunun yolu ise takım çalışması, ortak 

hedeflerinin olması, birbirlerini tamamlama güdüleri ve bilgilerini birbirleri ile güvenle 

paylaşan çalışankardan geçmektedir (Andrea, Gabriella, & Timea, 2016). 

Bazı demograflar, 1978 ile 2000 yılları arasında doğanların tümünün aynı kuşağa 

ait olduğunu iddaa ediyorlar. Bu devasa bir “Milenyum Kuşağı” denebilir. Bu zaman 

çerçevesi oldukça geneldir. Tarihsel olaylar, teknolojik ilerlemeler ayrı ayrı tartışılması 

gereken farklılıkları kapsamalıdır. Z kuşağı, iş yerlerinin bu zamana kadar gördüğü en 

büyük nesilsel değşimin temsilcisidir. Z kuşağı, her sektördeki lider, yönetici, amir ve 

eğitimcilerin en zorlandıkları nesil olacaktır. X kuşağının çocuğu olan Z kuşağı akıllı 

telefonların, dizüstü bilgisayarların, ücretsiz olarak kullananılabilen ağların ve dijital 

medyanın neden olduğu değişiklik döneminde doğduğundan sosyal medya ile 

büyümüştür. Bu nedenle dijital merkezli Z kuşağının DNA’sı teknolojidir. Dijital 

dünyaya doğup büyüyen bu nesili diğerlerinden ayıran şey de, bu denli dijital dünya 

bağımlılıklarıdır (Singh & Dangmei, 2016). 

Z kuşağı günlük yaşamlarının bir parçası olan sosyal ağlarda bireysel ve doğrudan 

bağlantı kurma eğilimindedir. Dan Schawbel (2014) tarafından yapılan bir çalışmada Z 

kuşağı, Y kuşağına göre daha girişimci, güvenilir, paradan daha az motive olan, hoşgörülü 

eğilimindedir. İş beklentileri konsusunda da daha gerçekçi ve gelecek hakkında 

iyimserdir. Generational White Paper’ın (2011) bulgularına göre ise Z kuşağı sabırsız, 
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anlık fikirli, önceki nesillerin hırslarından yoksun, dikkat eksikliği bozukluğuna sahip 

olma eğilimindedir (Lidija, Kiril, Iliev, & Shopova, 2017). 

Literatürde Z kuşağı ile Y kuşağının liderlik tercihlerinin oldukça uyumlu 

olacağını gösteren kanıtlar vardır. Z kuşağı, liderliğin olumlu tutum içinde sergilenmesi 

gerektiğini belirtmektedir.  Bir işletmenin çevre üzerindeki etkisi ve izlenimi, orada 

çalışma taleplerini ya da işletmeyi takip edenlerin kararlarını etkileyecektir.  

McGaha (2018) tarafından yapılan bir araştırmaya göre Z Kuşağı özellikleri 

şunlardır: 

 Güçlü ve etkili bir iletişimcidir 

 Pozitif ve kapsayıcı bir kültür oluşturmaya gayret eder 

 Yüksek düzeyde duygusal zekâya sahiptir 

 Sürekli mentorluk sağlar 

 İlgili ve meşgul kişiliği vardır 

 Son derece yetkin davranır 

 Eşitliği teşvik eder 

Bu araştırmaya göre Z kuşağının işlemsel liderliği değil, dönüşümsel liderliği 

tercih edeceği öne sürülmüştür. 

(Grow & Yang, 2018) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise Z kuşağı 

gelecekteki yöneticilerini, adil ve kendinden emin, yumuşak iletişim becerilerine sahip, 

arkadaş canlısı ve açık fikirli olarak tanımlamaktadırlar. Ayrıca katılımcıların %77’si X 

kuşağı ya da Baby Boomer kuşaklarını değil, Y kuşağını yöneticileri olarak görmek 

istemektedir. 

Z kuşağı, aşırı korumacı ailelerin nedeniyle yaşam becerilerini öğrenme hususları 

istemeden ellerinden alınan nesildir. Bu durum aslında onların sosyal, duygusal ve 

entelektüel gelişimlerini, zorlukların üstesinden gelebilme yetilerini zorlaştırmıştır. Tüm 

bunların Z kuşağının sorumluluk alabilecek bir lider olup olamayacağını, zorlukların 

üstesinden gelebilecek bir özerk lider yapısına dönüşüp dönüşemeyeceklerini sorgulatan 

durumlardır (Gabrielova & Buchko, 2021). 
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2.7.1 Z Kuşağının İş Yaşamından Beklentileri 

Z kuşağı, 90’lı yılların sonlarına doğru doğan, bir başka ifadeyle İGen olarak da 

tanımlanan nesil olarak ifade edilmektedir. Bu nesil şimdi çoğunlukla stajyer olarak iş 

hayatına girmeye başlamıştır. Türkiye’de Z kuşağı sınıflandırmasına girenlerin sayısı 18 

milyon civarındadır. Bu nedenle bu denli genç nüfusa sahip ülkemizde Z kuşağını 

anlamak, onların taleplerini ve ihtiyaçlarını belirlemek kritik önem taşımaktadır.  

Bugüne kadar yürütülen araştırmalar bu neslin sabırsız, sebat etmeyen, sadakat 

duygusu gelişmemiş ve kolay iletişim kuramadıklarını ortaya koymaktadır. Yapılan 

araştırmaların sonuçları ne olursa olsun, tüm örgütlerin geleceğin çalışanları ve müşterisi 

olacak Z kuşağının beklentilerini anlamaları gerekmektedir. Fransa’da BNP Paribas’ın 

(2020) The Boson Project adıyla yaptığı bir araştırmada 15-20 yaşları arasındaki 3200 

Fransız gencin, şirketlerden ve çalışma hayatından söz ederken “çok zor”, “çok karışık”, 

“sıkıcı”, “acımasız” kelimeleri kullandıkları görülmüştür. 100 gençten 36’sı “şirket 

demek stres demek” diye bir ifadede bulunmuştur. Her ne kadar sadece Fransız gençlerle 

yapılmış bir araştırma olsa da küreselleşmenin ve yeni teknolojilerin birbirine çok 

yaklaştırdığı dünya gençliği hakkında fikir vermektedir. 

Z Kuşağı sürekli olarak bağlantılı, iletişim ve etkileşim içinde oldukları bir eko-

sistem dünyasında yaşadıkları için, bu kuşağın yaklaşık olarak %40’ı başarılı olmanın iyi 

bir network ile olabileceğine inanmaktadır. Her şeyin hızla eskidiği ve yenilendiği bir 

dünyada büyüdükleri için, bilginin de çabuk eskiyeceğini düşünmekteler. Bu nedenle 

bilgilerini ve kendilerini sürekli güncellemeleri gerektiğine inanmaktadırlar (Başar, 

2017). 

Z kuşağı iş hayatında, belirli bir işte ya da sektörde devamlı kalmak 

istememektedir. Hızlı teknoloji ve kolay erişebilir bilginin gölgesinde yetişen bu kuşak 

her yaptıkları işte aceleci davranmaktadır. Her şeyi, her yerde ve hemen istemektedirler. 

Bu kuşak zihinlerinde merak uyandıran her şeyi saniyeler içinde indirmeye ve 

kullanmaya alışmışlardır. Bir önceki Y kuşağına kıyasla sabrı öğrenmeleri daha uzun 

sürecektir. Yeniliğe ve değişime olan merakları nedeniyle “ben” odaklı yaşamaları, 

sadakat duygularının düşük olabileceğine işaret eder. Bu kadar sabırsız ve her şeyden 

çabuk sıkılan bir kuşağı elde tutabilmek bir hayli zor olacaktır.  Eski kuşaklara göre her 

istediklerine bu denli kolay erişebildikleri için sahip olduklarında değer vermeyi de henüz 
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bilmemektedirler. Bu kuşak iş hayatıyla özel hayatı arasındaki dengeyi Y kuşağına 

kıyasla daha iyi korumak arzusundadır. Bu kuşak çok yoğun çalışmaya rağmen 

eğlenmekten vazgeçmek istemeyecektir. Z kuşağının olumsuz olarak algılanan bu 

özelliklerine olumlu biçimde yaklaşılması durumunda iş ortamına pozitif katkı 

sağlayabilmeleri mümkün olabilecektir (Başar, 2017). 

Birçok sektör yöneticisi Z kuşağı sayısının iş hayatında giderek artması ile iş 

ortamlarında daha çok ekranın olacağını, kâğıdın, bürokrasilerin oldukça azalıp, esnek 

çalışma modellerinin çoğalacağı, çok fazla yeni görevin ortaya çıkacağını, farklı kültür, 

cinsiyet ve inançta rengârenk insanların çalışacağını belirtiyorlar. Dünyanın önde gelen 

işletmeleri bu anlayışla hareket ederek ofis ortamlarını bu çerçevede yeniden tasarlamaya 

başlamışlardır. Çalışanlarının ofiste rahat hissedebilecekleri ortamlar, 

sosyalleşebilecekleri eğlenceli aktiviteler düzenlemeye çalışmaktadırlar. Hiyerarşiye eski 

kuşaklara göre daha mesafeli duruyor olmaları da demokratik yönetim tarzlarının 

yükselmesini beraberinde getiriyor. Farklı olmanın tuhaf görülmediği, aksine kutlandığı 

bir iş hayatı ortaya çıkacaktır. Böylelikle iyi ve özgün fikirler de hiyerarşik yapının 

içerisinde yok olup gitmemiş olacaktır (Başar, 2017). 

İş yaşamından beklenti anlatılırken vurgulanmak istenen şey, her bireyin çalıştığı 

iş yerinin kendisine sağladıklarıdır. Bu beklentiler iş ortamından beklenenler, iş 

arkadaşlarından beklenenler, yönetiminden beklenenler ve kariyer olanağı beklentileridir.  

Daha önce yapılmış olan çalışmalarda, iş yaşamında Y kuşağı ve ondan önceki üç 

kuşak yer almaktaydı. Ancak kuşaklar yaşlandığından dolayı emekli olanların yerini 20 

yaşlarında olan Z kuşağı bireyleri almaya başlamıştır. 

Her kuşağın yaşamın her anına kattığı yenilikler mutlaka iş yaşamına da 

yansımıştır. Her yeni kuşak taşıdıkları karakteristik özellikleriyle, hızla gelişen 

teknolojiye de ayak uydurarak farklı düşünce yapıları ve becerileri ile kendisinden bir 

önceki kuşakların alışkanlıklarını değiştirmektedir. 

Z kuşağı bireyinin iş yaşamından beklentisine ilişkin olarak düşüneceğimiz ilk şey 

kuşkusuz ki teknolojini içine doğan bu neslin, teknolojiyi nasıl kullanacağı, neleri 

değiştireceği ve geliştireceği sorusudur. Elbette iş yaşantısında da teknolojiyi kullanmak 

isteyecek olan Z kuşağı, kendisine sunulan teknolojik imkânlar ile çalıştığı iş için en 

verimli sonuçları verecektir (Mitchell, 2008). 



24 

 

Teknolojinin bu denli gelişmiş olduğu bu zaman diliminde, kendilerinden önceki 

kuşakların karakterleri, iş değerleri, teknoloji bilgileri belirlenmiş durumdayken, Z kuşağı 

iş yaşamında oldukça yeni olduğundan ve yeterince akademik araştırma yapılmadığından 

bu betimlemeler henüz tamamlanmış değildir. Ancak beklentileri üzerine araştırmalar 

yapmak mümkün olmaktadır.  

Z Kuşağı bireylerinin iş hayatından beklentilerini sorgularken iş ortamından neler 

bekledikleri de merak edilen bir sorudur. Örneğin bu bireylerin ofis ortamında mı yoksa 

evden çalışmalarının mı daha verimli olacağı sorusu akla gelmektedir (Arar & Yüksel, 

2015). Z kuşağı ofis ortamında çalışmayı tercih edecekse bu ortamın olabildiğince sade 

olmasını, yapacağı işin de net bir şekilde tanımının yapılmasını isteyecektir (Muller, 

2018). Bu nedenle Z kuşağı yaptığı işi anlamak isteyecektir. Kendisine anlamsız gelen 

bir işi yapmak isteyemeyecek ve motivasyonunu kötü etkileyecektir (Bencsik & 

Machova, 2016). 

2016 yılında yapılan bir araştırmada X, Y ve Z kuşağı bireylerinin iş hayatına dair 

düşünceleri ve kişisel özelliklerinin karşılaştırması yapılmış ve farklılıklar tespit 

edilmiştir. Buna göre görünen farklılıklar Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. X, Y ve Z Kuşağının Kişisel Özellikleri ve İş Hayatına Dair Düşünceleri 

 X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

İş Etiği Dengeli Hevesli Daha gerçekçi 

İş Hakkında 

Görüşü 

İş, bir meydan 

okumaktır. 

İş, farklılık yaratmak 

için yapılır. 

İş, heves ve enerji ile 

yapılır. 

Kişisel 

Özellikler 

-pratik 

-esnek  

-bireyselci 

-yaşam kalitesi ile 

ilgili 

-siyasal bilince sahip 

-yüksek beklentili 

-takım kurucu 

-farklılıklara karşı 

anlayışlı 

-kendine güvenen 

-meydan okumalara 

açık 

-teknoloji meraklısı 

-erken olgunlaşan 

-şımartılmış 

-güçlendirilmiş 

-risk karşıtı 

-korunan 

İş ile İlgili 

Özellikler 

-iş yeri politikalarını 

sevmeme 

-iş görene çok bağlı 

olmama 

-birden çok görevi 

aynı anda yapabilme 

-eşit oranda 

sorumluluğa sahip 

-nedenleri bilmek 

isteme 

-herkesin önünde 

övülmek isteme 

-eğlenceli bir iş 

yerinden hoşlanma 

-paranın güdüleyici 

olmadığını düşünme 

-yaratıcı ve işbirlikçi 

olma 

-oldukça zor 

çevresel, sosyal ve 

ekonomik zorlukları 

çözmek zorunda 

kalma 

-kendi kendini 
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olunan iş ortamını 

sevme 

-proje yapmayı sevme 

-unvanlarından çok iş 

sorumluluklarına 

önem verme 

-performansı çıktıya 

göre değerlendirme 

-güç yapılarını 

sevmeme 

-otoriteye karşı esnek 

olma 

-serbest kıyafetin 

rahat olduğunu 

düşünme 

-anlık sorumluluk 

isteme 

-zaman sınırlı küçük 

hedefler isteme 

-iş-yaşam dengesinin 

önemli olduğunu 

düşünme 

-bir işletme ile uzun 

ömürlü bir ilişki 

istememe 

-yeteneklerine 

güvenme 

yönlendirebilme 

-bilgiyi çok hızlı 

işleyebilme 

-daha zeki olma 

Kaynak: (Çetin & Karalar, 2016) 

Z kuşağı bireylerinin tüm kuşaklara oranla esnek çalışma koşullarını en fazla 

isteyen kuşak olacağı açıktır. E-posta gönderip yanıt bekleme gibi bir dertleri olmayıp, 

sürekli iletişimde olup ve çevrimiçi çalışacaklarından bu durumun onlara esnek çalışma 

şartlarını sunması da olağan olacaktır (Looper, 2011). Micoleta’ya (2022) göre de Z 

kuşağı çalışanları iş ilişkilerini hiyerarşiye göre değil, internet ağlarıyla kuracaklardır. 

Z kuşağının iş yaşamından ilk beklentileri arasında ilerleme fırsatı ve ücret geldiği 

görülmektedir. Bu alanda yapılan önemli çalışmalardan Schawbel’in (2014) 

araştırmasına göre, Z kuşağını iş yaşamında en çok motive edecek olan üç şeyin; ilerleme 

fırsatları, daha çok para kazanma ve anlamlı çalışma olduğu görülmüştür. Yapılan bir 

diğer araştırmada ise Wozniak (2016, s. 103), Z kuşağı bireylerinin iş yaşamından 

beklentilerini; etkin iş yaşam dengesi, ücret ve yan haklar, ilerleme fırsatları ve kurum 

içinde söz sahibi olabilme olarak sıralamıştır Yine aynı çalışmada işletme tercihi 

yaparken Z kuşağını motive eden faktörler, kariyer fırsatları ve ücret olarak belirlenmiş, 

karşılıklı yardımlaşma, saygı ve motive edici iş ortamı ise alt faktörler arasında yer 

almıştır. İş çeşitliliği, parasal ödüller, anlamlı bir işe katkıda bulunma duygusu ile 

başarma duygusu ve takdir edilmenin Z kuşağının iş tatminini belirleyen isteklendirme 

faktörleri olduğunu belirlemiştir (Bencsik, Andrea; Machova, Renata, 2016; Kirchmayer, 

Zuzana; Fratričová, Jana, 2018, s. 6019). 
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Tablo 6. İş Mülakatında Bilgi Almak İstenen Konular 

Seçme sürecinde mülakatta işletme ve iş ile ilgili bilgi almak istenen 

konular 
Sıklık 

Ücret 188 

Terfi/Kariyer imkânları 129 

Çalışma koşulları/şartları 

(Esnek çalışma, iş-yaşam dengesi vb.) 
111 

Sağlanan yan haklar 78 

Eğitim İmkânları 74 

Sosyal İmkânlar 47 

Kaynak: (Kızıldağ, 2019) 

Kızıldağ (Kızıldağ, 2019),  yaptığı araştırmada Tablo 6’da görünen sonuçları elde 

etmiştir. Z kuşağı bireylerinin ilk tercihleri literatürü doğrular şekilde ücret, kariyer 

imkanları ve yan koşullar olmuştur. Aynı araştırmada katılımcılara çalışacakları ofisi 

görmek isteyip istemedikleri sorulmuş olup, katılımcıların %79’u görmek istediklerini 

belirtmiştir. 

Z kuşağını iş yaşamı seçiminde cezbedecek en önemli şeyler ücret ve yan haklar 

olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle iş görüşmesinde ücret ve yan haklar konularında 

bu kuşak bireylerine net cevaplar verilmesi tercih sebepleri olacaktır. Tüm bunların yanı 

sıra işletmenin kendilerini geliştirmelerine fırsat sunup sunmayacağını, bağımsız çalışma 

koşullarının olup olmadığını bilmek isteyeceklerdir (Muller, 2018). Yenilikçi bir proje ve 

daha iyi fırsatlar sunan bir işletme her zaman bu kuşağı daha çok cezbedecektir. Z kuşağı 

iş görüşmesinde kendisine tüm bu ayrıntıları aktaran işletmelerle yoluna devam edebilir, 

soru işaretleri ile dolu bir görüşmeyi reddederek iş teklifinden geri çekilebilir. 

Danışman ve Gündüz (2018) Z kuşağının çalışma prensipleri bakımından 

irdeleyerek bağımsızlıklarına düşkün, işbirlikçi, aynı anda pek çok işi yapabilen (multi-

tasking) ve beklentileri yüksek olarak değerlendirmiştir (Danışman & Gündüz, 2018, s. 

712-713).  

(Bolser & Rachel, 2015), Z kuşağının önceki nesillerin aksine ilk gerçek küresel 

nesil olduğunu ve iş ortamlarının sahip olduğu en büyük nesil değişimini belirleyeceğini 

aktarmaktadır. Kendisini dünyanın ilk ve en büyük uzman personel şirketi olaran ilan 

eden Robert Half (2015), Z kuşağının gelecekteki mesleki hayatlarına yönelik beklentiler 
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açısından yeni bir ortam getireceğine dikkat çekmektedir. Çoklu görev yetenekleri zaten 

kabul görmüş olan Y kuşağı ile karşılaştırıklarında Z kuşapunun aynı anda birdeb fazla 

işte ve görevde çalışıp daha üretken olma becerisi daha da yüksek olacaktır. Bu 

yetenekleri, erken yaşlarında bilgiye ve sosyal ağlara geniş erişim olanaklarıyla, Z 

kuşağının büyük miktarda bilgiyi işleme konusunda yeteğe sahip olduğuyla ilgilidir. 

Ayrıca bazı araştırmacılar, Z kuşağının son derece özgüvenli olduklarını, gelecekteki 

mesleki yaşamları hakkında iyimser görüşlere sahip olduklarını, yaratıcı ve yenilikçi 

oldukları için girişimci olma eğiliminde olduklarını göstermektedir.  

Z kuşağının bir başka ilginç özellikleri ise, sürekli sosyal medya da aktif 

olmalarına rağmen, eski nesillere göre sivil oluşumlara daha az katılım sağlamalarıdır. 

Bu nesil ile iletişim kurmanın en büyük yolu muhakkak ki iletişim ağlarını kullanmakla 

olacaktır. Ancak, bu denli sosyal medyadaki aktivite, Z kuşağının yazma becerilerini 

olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle resmi iletişim becerilerini geliştirmek için 

derinlemesine eğitime ihtiyaç duyacaklarını göstermektedir. Genel olarak kabul edilen 

fikir, deneyimli nesillerin mentorluğu ile organizasyonlara kolayca entegre 

olabileceklerdir. Bu fikir Y kuşağının iş hayatına girmesinden bu yana onları desteklemek 

için önerilmektedir (Lidija, Kiril, Iliev, & Shopova, 2017). 

Robert Half (2015) tarafından yürütülen çalışma, iş yerinde Z kuşağına mentorluk 

yapma ihtiyacını doğruluyor, çünkü bu kuşağın bireylerine devamlı olarak eğitim 

verilmesi ve faaliyetleri hakkında devamlı geri bildirim istemeleri öngörülmektedir. 

Dahası, (Bolser & Rachel, 2015), farklı yaşlardaki çalışanların kolayca bağ kurmasına 

yardımcı olmak amacıyla “tersine mentorluk” fikrini ortaya çıkarmıştır. Bunun amacı 

genç çalışanların bilgi ve yeteneklerini kıdemli çalışanlarla paylaşabiliyor olmasıdır. 

Mevcut işyeri koşullarında çeşitliliğin temel bir özellik olduğu durumlarda, tersine 

mentorluk tüm nesillerin katılımının sağlandığı güçlü bir araç haline gelebilir ve 

organizasyonun performansının iyileşmesine katkı sağlayabilir.  

Z kuşağının, mesleki yaşamlarının gelişimi düşünüldüğünde, başka bir çalışma 

şekli olarak şaşırtıcı görünebilecek “sert beceriler yerine  “yumuşak becerilerin” önemine 

daha fazla değer verme eğilimindedirler.  Z kuşağı çalışanlarını birkaç yıl aynı iş yerinde 

tutmak çözülmesi zor bir sorun olabileceğinden, bu kuşaktaki kişiler, çalışacakları 

kurumun kendilerine yeni şeyler deneyimleme ve liderlik yapma fırsatı sunmaları halinde 
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işverenlerine sadık kalabilirler. Z kuşağının üyeleri tam zamanlı bir iş seçerken ilerleme 

ve gelişme fırsatları en önemli faktördür, bu da neden orta ölçekli veya çok uluslu 

şirketlerde çalışmayı tercih ettiklerini açıklamaktadır. 

Yine Robert Half (2015) tarafından yapılan bir ankete göre, Z kuşağı rekabet 

ortamında büyüdükleri için, neredeyse% 80'i başarılı bir profesyonel olabilmek için 

kendilerinden önceki nesillerden daha çok çalışmaları gerektiğini düşünmektedirler 

(Iorgulescu, 2016). 

Teknoloji Z kuşağı bireylerinin kimliklerinin bir parçasıdır ancak teknolojiden 

çok iyi anlayan kişiler olduklarından problem çözme becerilerinden yoksun kalmışlardır. 

Analiz etme ve karar verme becerilerini gösterememişlerdir. Teknolojinin kullanımı 

düşünüldüğünde, Y ve Z kuşakları kişisel bilgileri çevrimiçi olarak paylaşan kuşaklardır 

ancak Z kuşağı, doğrudan yüzyüze ilişkilerinin yerini sosyal medya ilişkileri ile 

değiştirmiş, sosyal medyayı dünyalarının merkezine yerleştirmişlerdir. Bu derece yoğun 

çevrimiçi ortamları nedeniyle iş yaşamlarında sosyal etkileşimler ve çatışma sorunlarının 

çözümünde sorunlara sebep olabileceklerdir (Lidija, Kiril, Iliev, & Shopova, 2017). 

Z kuşağı yaşamları boyunca işverenleri değiştirme ve dönüştürme beklentisi ile iş 

hayatına hazırlanmıştır. Bu nedenle işverenlerin onlara büyüme ve fırsatı ve yeni 

deneyimler kazanabilecekleri ortamları sunmaları gerekecektir. Aksi halde bu kuşağın 

işçileri geleceklerini başka şirketlerde arayacaklardır. Robert Half (2015), tarafından 

yapılan bir araştırmaya göre, Z kuşağı bireylerinin tam zamanlı bir iş ararken en önemli 

üç önceliği, kariyer gelişimi için fırsat (%64),  cömert ücret (%44) ve fark yaratmak 

(%40) veya olumlu bir etkiye sahip olmaktır (Lidija, Kiril, Iliev, & Shopova, 2017). 

İçsel çalışma değerleri ve kazanımları incelemek istersek, Y ve Z kuşağının içsel 

değerler konsunda çok benzer yaklaşımları olduğu paylaşılmaktadır. Barna Group (2018) 

araştırmasına göre Z kuşağının en başarı odaklı nesil olduğu bulunmuştur. Z Kuşağı, karar 

verme süreçlerie katılmak ve fikirlerine değer vermilmesini beklemektedir. Girişimci ve 

çevikler, yeni platformlara hızla geçiş yapabildikleri için bilinen yolu bırakıp kendi 

yollarını çizmekten korkmazlar. Y kuşağı da hedef ve başarı odaklıdır. Fark yaratma ve 

tutarlı değişimlerin olduğu ortamlarda başarılı olma arayışlarına girmektedirler. 

Her iki nesil de sürekli öğrenme, ilerleme ve yeteneklerini kullanarak sürekli 

mesleki gelişimi arzulamaktadır. Z Kuşağı pek çok birey, profesyonel ilerleme fırsatları 
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tarafından motive edilmektedir, bu nedenle Z Kuşağı öğrencilerinin yaklaşık %50'si iç 

gruplara katılmaktadır. Kendilerine yeni beceriler kazandıracak web sitelerine sahip 

oldukları için de çok şanslı bir nesildir. Z Kuşağının %59'u için en iyi öğrenme yöntemi 

YouTube'dur. İş başında gelişim söz konusu olduğunda, yöneticilerinin özel mentor 

olmalarını ve kişisel ilerlemelerinde kendilerine yardımcı olmalarını beklerler. Y kuşağı 

da bu ihtiyacı genç meslektaşlarıyla paylaşmaktadır. Organizasyon katılımına, eğitim ve 

geliştirme yoluyla desteğe ihtiyaçları yüksektir (Ballantine & Martin, 2005). 

Dışsal çalışma değerlerine değinmek gerekirse Z Kuşağı, pragmatik ve gerçekçi 

bir nesildir. Fark yaratmayı önemsiyorlar, ancak iş dışında güvenli bir yaşam sürmek 

istemektedirler. (Tulgan, 2013), Z Kuşağı’nın güvenlik ihtiyacının altını çizerek, bu 

nesilin durgunluk döneminde büyüdüğünü açıklamıştır. Ekonomik durgunluğun 

ebeveynleri üzerindeki etkisini gören Z Kuşağı bireyleri bilinçlenmiş, tasarruf ve iş 

güvenliğine odaklanmışlardır. Ayrıca, hızla yükselen öğrenci borçları ve zorlu işgücü 

piyasası nedeniyle mezun olurken stres yaşamaktadırlar.  Aslında, Z kuşağının yarısından 

fazlası gelecek için biraz endişeli (%58). Üniversite diplomasının maliyeti son 35 yılda 

% 1,120 artmıştır. Bu nedenlerle Z Kuşağı güvenli oynamayı tercih edecektir. Beklentileri 

düşürecek ve hatta Y kuşağı kadar kendilerine güvenmeyeceklerdir. 

Y kuşağı paranın da ötesinde bir amaç duygusuna bağlamanmak istemektedir. 

Daha iyi bir dünya yaratma hususunda iyimserler. Y kuşağı, deneysel yaklaşıma ve en 

büyük sorunların deneme yanılma yöntemi kullanılarak ve risk alınarak çözülebileceğine 

gerçekten inanmaktadır. Y kuşağı bireyleri, Z kuşağının aksine ekonomik bir patlama 

sırasında büyüdü ve dönemin getirdiği avantajların tadını çıkardılar (Gabrielova & 

Buchko, 2021).  

2.7.2 Z Kuşağı ve İş Yaşamına Muhtemel Etkileri 

Günümüzde her alanda ortaya çıkan değişimler toplumsal, hukuk, kültürel, eğitim 

ve teknoloji alanlarında hayatımızı etkilemektedir. Bu gelişmeler toplum yapısını da, 

toplumu oluşturan insanların beklentilerini, inançlarını, değer yargılarını da etkileyerek 

değişmelerine neden olmaktadırlar. Kuşaklar arası harklılıklar günümüzde 

herzamankinden daha fazla hissedilmektedir. Eskiden azla yetinen, otoriteyi sorgusuz 

kabul eden çalışanların yerine azla yetinmeyen, gerektiğinde sorgulayan, daha bilgili, 
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beklentileri ve ihtiyaçları farklı, kendine zaman ayırmayı önemli gören yeni nesil bir iş 

gücü gelmektedir. 

2016 yılında McKinsey tarafından yapılan bir araştırma, günümüzde insanların 

ücret karşılığında yaptığı işlerin %45’i teknolojinin gelişimiyle bilgisayarla yönetilen 

makinalar tarafından otomatik olarak yapılabileceğini gün yüzüne çıkarmıştır. Buna göre 

gelecekte işsizliğin artacağı düşünülüyor, ancak bu durumpek de öyle değil. Çünkü 

istihdam ortamında daah öncelerde de bu tür durumların oluştuğu bilinmektedir. Örneğin 

daktilocular yerlerini programlara, veznedarlar, müşteri temzilcilerine bırakmıştır. Z 

kuşağının çalışacağı işlerin %65’i şu anda dünyada henüz var olmayan işlerdir. Elbette 

dünyada var olmayan bir iş konusunda eğitim planlanamaz. Ancak kişilerin yetenek ve 

becerilerini geliştirmek adına eğitimler planlanabilir. 

ManpowerGroup tarafından yapılan, 43 ülke ve 18.000 işverenin dâhil olduğu 

yetenek devrimi (the skills revolution) araştırması, istihdam yönünden gençleri parlak bir 

gelecek bekledğini ortaya koymuştur. Aynı araştırmaya göre her 5 işverenden biri, 

geleceğin iş hayatına adapte olunması halinde teknolojik gelişmelerin iş imkânlarını 

oldukça arttıracağını, her 10 işveren 6’sı ise çalışanların istenilen becerilere sahip, 

öğrenme, uygulama ve adaptasyon sürecine hazır olması halinde çalışan sayısını 

arttıracağını en azından aynı tutacağını belirtmektedir (Taş, Demirdöğmez, & Küçükoğlu, 

2017). 

2.7.3 Z Kuşağının Yöneticilerden Beklentileri 

Her işveren, çalışanlarının en yüksek seviyede performansla çalışmasını ve bu 

çalışmayı, kaynakları en verimli şekilde kullanarak yapmalarını bekler. Yıllar boyunca 

bu ana temel üzerine kurulu beklentiler, zamanın koşullarına, ekonomik krizlerin 

etkilerine, kuşakların çalışma biçimlerine, teknolojinin kullanımına göre değişik şekillere 

bürünmüştür. 

Z kuşağının da aktif ve verimli çalışabilmesi için yöneticilerinden mutlaka 

beklentileri ve talepleri olacaktır. Yukarıda bahsedilen birçok araştırmanın da konusu 

olduğu gibi Z kuşağı çalışanları, yöneticilerini özellikle özgürlükleri, alacakları ücret, 

esnek çalışma alanları, teknoloji kullanımları ve özlük hakları konularında zorlayacaktır.  
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Kuşakların yönetici beklentilerinden bahsederken unutulmaması gereken bir 

husus da işverenlerin ve yöneticilerin, verimli bir iş sahasına dönüşebilmeleri için, yeni 

kuşakları tanımaları, kendilerine bu ortamları sağlamaları oldukça önemli bir husustur.  

Yöneticiler, işletmelerin işlerinin yürümesi için çalışanlarının yeteneklerini 

keşfetme, gelişimlerine destek olma gibi sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini 

unutmamalıdır. Tüm bunları yaparken, çalışanları ile güçlü iletişim kurmanın da önemini 

bilmeli, çalışanları beklentileri doğrultusunda tatmin edebilmeli ve gerekli motivasyonu 

sağlayabilmelidir (Robbins, Decenzo, & Coulter, 1997). 

Formaliteleri sevemeyen Z kuşağı, teorik bilgiyi değil pratik öğrenmeyi tercih 

edecektir. Yaratıcılığına imkân sağlayacak ortamlarda çalışmak isteyecek, eğlenirken 

öğreten programlara dâhil olmayı seçecektir. Kendisini geliştirmek ve elbette kanıtlamak 

için hevesli olan bu kuşak, mutlaka öğrenme ve geliştirme fırsatları sunan iş yerlerini 

tercih edeceklerdir (Bridger, 2014). 

Z kuşağının kolay kolay takım oyuncusu olmayacağını bireysel desteklenmesinin 

gerektiğini bu şekilde daha başarılı olacağını bilen kişiler yöneticiden ziyade liderler 

olacaktır (Akar, 2015). Bu liderin Z kuşağıyla iletişim kurmayı beceren, teknolojik alt 

yapı ile iş göreni destekleyen, teknolojik araçlarla iletişim kurma yoluna giden, esnek 

çalışma düzenine uyumlanan ve samimi ve sağlıklı iletişim kurmayı seçen kişilerden 

olması muhtemeldir. 

Adalet ve eşitlik kavramları elbette her kuşağa ait olduğu gibi bu kuşak içinde 

geçerli olacaktır. Yönetenler, Z kuşağının işi ne kadar hızlı kavrayıp, ne kadar çabuk 

öğrendiğine de şahit olacaktır. Bunun dezavantajı olarak bu kuşak işinden çabuk sıkılma 

eğilimi gösterebileceğinden, yöneten kişilerin bu kuşağın özelliklerine göre iş alanını 

genişletme gibi sürekli bir değişikliğe gidilmesi gerekecektir. Z kuşağı çalışanlarının bir 

işten başka bir işe rotasyonu ile sıkılmalarının önüne geçebilmek ve motivasyonlarını 

artırabilmek için işverenlerin bireysel anlamda da kendilerini değerli hissettirecekleri her 

türlü girişimi yapmaları gerekecektir (Robbins & Judge, 2009). 

Z kuşağı bireyleri ekonomik krizlerin, işten çıkarılmaların ve rekabet ortamının 

yoğun olduğu bir dönemde doğduğundan, mücadeleci olması gerektiğinin farkında 

olacak ve aynı anda birçok farklı alanda kendini geliştirmeyi ve kariyer planlamayı 

hedefleyecektir. Sürekli kendisini geliştireceğinden önemli ve zor işleri, görevleri ve 
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sorumlulukları başararak yükselmeyi isteyecektir. Bu sebeple uzun süreli ve kalıcı işlerde 

ya da ömür boyu aynı iş yerinde çalışmayı sürdürmesi beklenmemektedir. (Roy, 

Khandeparkar, & Motiani, 2016) 

Z kuşağı iş yaşamında düzenli olarak geri bildirim talep edecektir. Anında tepki 

almaya alıştıkları bir dünyada büyüdüklerinden,  %40'ı yöneticileriyle günlük etkileşim 

kurmak isteyecektir. Yöneticilerin bu talepleri anlayamaması durumunda yanlış bir şey 

yaptıklarını düşünebilirler. 2016 yılında Randstad tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 

geri bildirimlerin sık ve eyleme geçirilebilir olması ve Z kuşağının kontrol edilmesi 

gerekmektedir. İş ortamlarında gelişmek adına doğrudan ve yapıcı eleştirilerle başa 

çıkabilirler.  Y kuşağı için de durum farklı değildir, Y nesli de proaktif olarak geribildirim 

arayan ve buna sıklıkla ihtiyaç duyan bir nesildir. Y kuşağı için geribildirim performans 

ve iş tatmini açısından neredeyse kritik bir bileşendir. Z kuşağının muhtemel yöneticileri 

olacak olan Y kuşağı ile bu benzerliğe sahip olmaları iş yaşamında işlerini 

kolaylaştıracaktır.  

Z Kuşağı, becerilerinin öne çıkması için kendi projelerini yönetmek isteyecektir. 

İşlerini kendileri halletmek isteyecek, başkalarına güvenmek konusunda zorlanacaklardır 

(Adıgüzel, Batur, & Ekşili, 2014). Adecco (2015), Z kuşağının bağımsız çalışmayı tercih 

ettiğini ve ekip çalışmasına dâhil olma konusunda isteksiz davrandığını göstermektedir. 

Bu gerçek, Z Kuşağının dinleme, kişiler arası ve sosyalleşme becerilerini etkileyen 

kısaltılmış bir dil kullanarak sanal bir ortamda iletişim kurma eğilimi ile belirlenebilir. Y 

kuşağı ise bunun aksine ortaklığa, işbirliğine ve ilişkilere inanır ve ekibe daha sadıktır. Y 

kuşağı ekipler halinde çalışmayı tercih etmekte, çünkü grup temelli çalışmanın daha 

eğlenceli olduğunu düşünmektedir. Yinede birbirine en yakın olan bu iki nesil en azından 

uyum içinde birlikte çalışabilecektir. Y Kuşağı, ortak bir hedef için eski kuşaklarla da 

birlikte çalışabilmektedir, ancak Z Kuşağı tek başına başarıya ulaşmak isteyecektir. 

Çalışanların sosyal etkileşim etkinliği, sosyal etkileşimleri okuma, anlama ve 

kontrol etme yeteneklerine bağlıdır ve iş performansıyla ilgilidir (Tulgan, 2013) , Z 

Kuşağının sosyal bağlantılara güçlü bir ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir. Z kuşağı, 

iletişim kurmak için sosyal etkileşimlerinde teknolojiyi kullanmaktan yanadır. Etkileşim 

tercihlerini metin mesajlarından yana kullanarak, bazı hayati konuşma kurallarını 

öğrenmeyi kaçırmışlardır. Mesajlarını, e-postalarda, web notlarında, kısa mesajlarda, 
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sosyal medyada ve e-bültenlerde kısa ve gayri resmi yazışmalar ile iletmeyi tercih 

edeceklerinden, yüksek kaliteli bir ilişki fırsatını da kaçırabilirler. Bu nedenlerle karşılıklı 

güvenin aranacağı ortamlarda saygısız olarak algılanabilirler. Öte yandan Y kuşağı, işin 

ve çalışma ortamının yüz yüze sosyal yönlerini vurgulama eğilimindedir. Y kuşağı 

meslektaşlarıyla sosyalleşmeye önem vermekte ve bunun işyeri için bir ihtiyaç olduğunu 

düşünmekteler. İş yerini ailesi olarak görecek kadar güçlü ilişkiler kurabilirler. Z 

kuşağının yöneticileri olacakları düşünüldüğünde bu hususda da onları anlamak da 

zorlanacaklardır. 

İş-yaşam dengesi, bir iş seçerken Z Kuşağı için en önemli faktör olacaktır. 11 

Eylül terör saldırıları gibi olayların daha fazla iş-yaşam dengesine geçişi etkilediğini 

düşünmektedirler. Aile odaklı olan Y kuşağı, daha iyi bir iş ve yaşam dengesi sağlayan 

esnek saatler ve programlar yaratma eğilimindedir. Bu nesil, işyerinde bir değişim yaratan 

aile vurgusu ile büyümüştür. Ebeveynlerinin ekonomik nedenlerle işten çıkarılmalarına 

ve boşanmalarına şahit olduklarından, kariyerlerinden ziyade özel hayatlarına 

odaklanmayı tercih etmektedirler (Karsh & Templin, 2013). 

Z Kuşağı çalışanları, hırslı ekip üyeleri için mentorluk ve diğer gelişim fırsatları 

sağlayan pozitif, iletişimsel bir lider isteyecektir. Y kuşağının sunması gereken şey tam 

olarak budur. Kavramsal olarak, Y kuşağı bir yöneticinin liderlik tarzı tercihlerinin ve Z 

Kuşağı çalışanlarının lider-üye değişim ilişkisini uyumlu hale getirmesi ve geliştirmesi 

beklenebilir. İlk kez yöneticilik yapacak Y kuşağının da yönetim ve liderlik becerilerinde 

başarılı olacağına emin olmak imkânsızdır. 2016 yılında Randstad tarafından yapılan 

araştırma, Y kuşağının, başkalarını etkili bir şekilde yönetmek için duygusal zekâ 

katsayısı (EQ) ve yumuşak becerilerle başaramayacağını göstermektedir. Y kuşağı, 

kurumsal politika, liderlik ve ekip oluşturma alanlarında çok ihtiyaç duyulan becerilerini 

geliştirme fırsatını çok fazla bulamamıştır. Y kuşağının, rollerini etkin bir şekilde yerine 

getirmek ve başarılı olmak için yönetimsel eğitime ihtiyaç duyacağı düşünülmektedir.  

Y kuşağı yöneticileri, dışsal ödüllerin farklı önceliklendirilmesini çözmek için, 

ödüller, iş istikrarı ve güvenlik gibi kişisel görüşleriyle uyuşmayan motivasyonel 

faktörlerin kullanımını göz önünde bulundurmalı ve çeşitli katılım fırsatları sunmalıdır. 

Y kuşağı yöneticileri, Z Kuşağı ekip üyelerini riskli projelere itmekten kaçınmalı ve daha 

ziyade vicdanlılıklarını, belirsizliği azaltma girişimlerini ve risk azaltma girişimlerini 
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desteklemelidir. Z Kuşağı’nın bireysel tercihleri göz önüne alındığında, Y kuşağı 

yöneticileri özerk projeler sağlamalı ve işyerinde rekabetçi ama samimi bir ortam 

sağlamalıdır. Rekabet, yeniliği teşvik etmeye ve hesap verebilirliği teşvik etmeye 

yardımcı olacaktır.  

Y kuşağı yöneticilerinin, bazı Z Kuşağı çalışanlarının uygun kişilerarası 

becerilerden yoksun olduğunu anlamaları gerekmektedir. Z Kuşağı çalışanlarının, sosyal 

etkileşimlerini iyileştirmek için yardıma ve rehberliğe ihtiyaç duyacağı bilinmektedir. 

Sosyal becerilerin gelişimi, bir işçinin benlik saygısını, özerkliğini ve daha da önemlisi 

stresle başa çıkma becerisini artırırken aynı zamanda kaygı, depresyon ve hayal kırıklığını 

azaltacaktır. Y kuşağı yöneticileri, Z Kuşağı'na diğer meslektaşlarıyla sosyalleşme 

fırsatları sunarak ve ekip oluşturma etkinlikleri düzenleyerek bu sorunların ele alınmasına 

yardımcı olabilirler. Bu iki birbirine en yakın kuşağın, etkili şekilde kuracağı iletişim 

faaliyetleri, (dinlemek, anlamak, hikâyeleri paylaşmak ve sonra birlikte bazı gelişimsel 

hedefler belirlemek) yalnızca lider-üye ilişkisinin kalitesinde değil, aynı zamanda çaba, 

tutum ve yapılan işin kalitesinde de büyük bir fark yaratacaktır (Gabrielova & Buchko, 

2021).  

2.7.4 Pandemi Süreci ve Z Kuşağının Pandemi Sürecine Adaptasyonu 

COVID-19 virüsü 2019 yılının aralık ayında Çin’in Hubei Eyaleti’nin Wuhan 

kentinde ortaya çıkmıştır (Zhu, ve diğerleri, 2020). Tüm dünyaya çok hızlı yayılan 

COVID-19 virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla 114 

ülke vatandaşları arasında 118 bin kişinin virüsle enfekte olmasına ve 4 bin 291 kişinin 

virüs nedenli yaşamını yitirmesine neden olduğundan Pandemi olarak ilan edilmiştir 

(World Health Organizations, 2020).  

Günümüzde hızla insandan insana yayılmaya devam eden COVID-19 virüsünden 

korunmak için el hijyeni, maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak zorunlu hale 

gelmiştir. Haziran ayı itibarıyla ülkemizde yeni normalleşme sürecinin başlaması, 

insanların uzun süre karantinada kalmalarından dolayı yaşadıkları bunalım nedeniyle yaz 

aylarında rehavete kapıldıkları gözlemlenmiştir. Ekim ayı itibarıyla virüsün yayılım 

hızının oldukça artması nedeniyle birçok ilde ve iş yerinde mesai saatleri değişmiş ve 

kurumsal işletmelerde mümkün olduğunca evden çalışma modeline geçilmiştir. Özellikle 
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İstanbul gibi nüfusun fazla olduğu şehirlerde virüsün yayılım hızı ve hasta sayısı oldukça 

artmıştır (https://www.saglik.gov.tr/, 2020). 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi olan EY (Ernst&Young), pandeminin 

iş yaşamına etkilerini incelediği “Çalışma Dünyasının Geleceği: Kovid-19 ve Yeni 

Normal” adlı raporunda, çalışanların ofise dönmeye olumsuz baktığını belirtmiştir. 

Rapora göre anket kapsamında çalışanlara Pandemi sonrasında ofis çalışmalarına geri 

dönüp dönmek istemedikleri sorulmuştur. Bu cevaplara göre %54’lük kesimin dönmek 

istemediği görülmüştür. Ancak aynı soruya yönetici olarak çalışanların verdiği cevap 

%53’ünin kriz bittiğinde ofiste çalışmayı tercih ettikleri yönündedir. Yönetici ve 

çalışanlar arasında oluşan bu fikir ayrılığı aslında kuşaklar arasındaki beklenti farkını da 

ortaya koymaktadır. Aynı rapora göre Y ve Z kuşağından oluşan öğrenci katılımcıların 

ise iş hayatından beklentileri arasında esnek çalışma modeli olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların %73’ü, iş hayatına başladıklarında karma çalışma modelini tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir.  

COVID-19 Pandemisi tüm kesimi etkilediği gibi öğrencilerin de gelecek 

planlarını büyük ölçüde etkilemiştir. EY (Ernst&Young)’nin raporunda öğrencilerin 

%63’ü Pandemi dönemi ve dijitalleşmedeki hızlı büyümenin kariyer planlarında 

değişikliğe neden olduğunu belirtmiştir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında Pandemi 

öncesi ve sonrasında değişen müşteri talepleri nedeniyle büyüyen ya da küçülen sektörler 

gösterilebilir. İlgili raporda Pandemi ile birlikte gelişen belirsizlik ortamının tüm 

sektörleri farklı şekillerde etkilediği belirtilmiştir. Anket sonuçlarına göre; teknoloji, 

telekomünikasyon sektörleri ve perakende yatırımcıları en olumlu etkilenenler olarak 

değerlendirilirken, petrol-gaz, otomotiv, altyapı, enerji, eğlence ve medya sektörleri en 

olumsuz etkilenenler arasında öne çıkmaktadır. Bu kriz durumunun sektörler üzerindeki 

etkisinin uzun dönemde devam etmesi beklenmektedir (www.sputniknews.com, 2020). 

2.8 Alpha Kuşağı 

2010 yılı ve sonrası doğan bireyler Alpha Kuşağı olarak adlandırılmaya 

başlanmıştır. Her hafta 2,5 milyon bireyin dâhil olduğu Alfa kuşağının 2025 yılında 2 

milyar kişiye ulaşması beklenmektedir. Her ne kadar Oblinger & Oblinger (2005) kuşak 

sınıflandırmasına dâhil olmasalar da şuan varlıklarından söz etmek mümkündür. X,Y ve 



36 

 

Z gibi isimlendirmelerden sonra bu kuşağa Alpha denmesinin nedeni, yunan alfabesinin 

1. Harfi olan Alpha’nın uygun görülmesidir.  Tahmin edilebileceği gibi bu kuşak gözlerini 

açtıkları andan itibaren teknoloji ile tanışmışlardır. Alpha kuşağı bireyleri doğuştan 

teknolojiyi kullanmaya başladığından, düşüncelerini saniyesinde dünya ile paylaşacaklar 

ve bunun en doğal hakları olduğunu savunacaklardır. Hızla gelişen teknolojinin kuşaklar 

üzerindeki bu denli etkisi nedeniyle Z kuşağı ile bu kuşak arasında da oldukça büyük 

farklar olacağı öngörülmektedir (Bağçı & İçöz, 2019). 

Alfa Kuşağının eşi benzeri görülmemiş pahalılaşan küresel yaşamları nedeniyle, 

her üç alfa kadınından birinin çocuk yapmayacağı tahmin edilmekte olup, yalnızlık ve 

depresyon çekenlerinin sayısının artacağı da öngörülmektedir. Tıp olabildiğince 

gelişeceğinden ömürlerinin uzun olacağı düşünülse de hareketsiz hayat tarzları nedeniyle 

fazlasıyla sağlık problemi yaşayacakları da öngörülmektedir (McCrindle, 2014). 

2.9 Yönetici Kavramı 

Günümüzün en önemli işlerinden birisi kuşkusuz ki yöneticiliktir. Bireyler bir 

araya geldiğinde düzenin sağlanabilmesi için içlerinden birilerini yönetici olarak 

seçmeleri gerekmektedir. Seçilecek bu kişinin her türlü kargaşa ortamında adaleti 

sağlaması, öncü davranabilmesi ve başarılı bir kişi olması beklenmektedir. Bu her zaman 

mümkün olmasa da başarılı ve başarısızlıklarla süregelen bir seçme ve seçilme 

sürdürülebilirliğidir. Güvenilir bir işi yürütmenin yolu, yöneticilikten ziyade, kararlı ve 

başarılı yöneticiliktir (Mücevher & Erdem, 2019). Yönetim teorisinin ilk uygulaması 

işletmelerde değil, devlet makamları ve kâr amacı gütmeyen işletmelerde olmuştur. 

 Yöneticilik, bilgi ve birikimleri kullanma yöntemiyle başkaları ile birlikte çalışma 

ve onların aracılığıyla işleri bitirme ve amaçlara ulaşma faaliyeti olup, yönetici ise 

bunlara ek olarak kendi bireysel özelliklerini ve yeteneklerini de kullanarak, yöneticilik 

işlerini fiilen yapan kişidir (Koçel, 2011). 

Türkçede sevk, idare/idareci, şef, müdür gibi kelimelerin karşılığı olarak verilen 

Yönetim ve yönetici kavramları, başkaları vasıtasıyla iş yapma ve hedeflere ulaşma 

anlamlarına gelir (Tosun, 1978). Yöneticilik, başkaları vasıtasıyla amaca ulaşma yani iş 

yaptırma becerisi olduğundan işi yapan değil yaptırandır.  
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Çok açık bir kavram gibi görünse de yönetici kavramı kolay açıklanabilen bir 

kavram değildir. Örneğin Türkçe kullanımda aynı anlama gelen birçok kelime ve unvan 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Manager, Coordinator, Chief Executive 

Officer(CEO), Administrator, President,  Director gibi unvanlar yönetici kavramının 

ifade edilmesinde kullanılmaktadır (Koçel, 2011).  Ayrıntılarına bakmak istersek; 

 Manager, yönetici kelimesinin İngilizce karşılığıdır. Fiilen işi yöneten, işi takip 

eden, işi yapanları seçen, yöneten ve kontrol eden anlamında kullanılır (Koçel, 

2011). 

 Coordinator, TDK’da ‘eş güdümcü’ olarak tanımlanmaktadır. Yani “Belirli 

amaçlar için bütünleşen çalışma takımları arasında uyumun sağlanması ve 

ilişkilerin gelişebilmesi için iş ve eylem birliği gütme” işini yapan kişi olarak 

tanımlanır (Türk Dil Kurumu, 2020). 

 Chief Executive Officer(CEO), bir işletmenin/örgütün en üst kademesinde yer 

alan yöneticiyi tanımlamak için kullanılmaktadır. CEO örgütün tüm iş kollarının 

koordinasyonundan ve yönetilmesinden, örgütün büyüme ve küçülme gibi hayati 

planlarının da sorumluluğunu alan ve en üst yetkili yönetici türüdür (Akdemir, 

2014). 

 Director, Türkçe ifade şekliyle yönetmen anlamına gelmektedir. Genellikle İK 

direktörü, pazarlama direktörü, satın alma direktörü gibi örgütün farklı kollarının 

yöneten kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır. 

 Administrator, İngilizce literatürde, müdür, idareci, vasi, vekil, uygulayıcı 

anlamlarını taşıyan yönetici kavramı olarak kullanılmaktadır. 

 President, Türkçe ifadeyle başkan anlamında karşılık bulmaktadır. Başkan, “Bir 

topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey; 

Bazı ülkelerde devletin ve hükümetin başı” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil 

Kurumu, 2020). 

Son yıllarda yeni terimlerle de yönetici kavramı ifade edilmektedir. Bu 

terimlerden başlıcaları; lider, koç, mentor, danışman ve kolaylaştırıcı gibi terimlerdir.  
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 Lider (önder), kavramını diğerlerinden daha farklı incelemek gerekmektedir. 

İlerleyen bölümlerde yönetici kavramı ile ilişkilendirilerek daha detaylı 

açıklanacaktır. 

 Koçluk,  çalışanları yönlendirerek potansiyellerini açığa çıkarmak, gelişmeleri ve 

başarılı olmaları için çalışan kişileri ifade etmek için kullanılır. (Güney, 2015). 

Koçlar yapılacak işlerle ilgili örnekler planlar, soruları yanıtlar, eleştirilerini 

yaparak uyarı ve önerilerde bulunurlar (Bingöl, 2013). 

 Mentor kavramının kökenine inersek, Yunan mitolojisindeki Odysseus’un oğlu 

Telemachus’un eğitimini yakın arkadaşı Mentor’a devretmesinden ileri 

gelmektedir (Parsloe & Wray, 2000). Koçluk gibi mentorler de örgütlerin genç ve 

tecrübesi olmayan çalışanlarının gelişmesi eğitilmesi ve yetiştirilmesi amacıyla 

çalışan kişilerdir.  

 Danışman, “Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan, belirli bir konuda 

bilgi ve uzmanlık sahibi olan, insanlara yaşantılarını düzenlemede, toplum, 

öğretim ve eğitimle ilgili sorunlarının çözülmesinde yol gösterip yardım eden kişi, 

müşavir, bilgin.” Tanımıyla TDK’da ifade edilmiştir. İşletmeler danışmalık 

konusuna yeterinde önem vermediğinden bu kişiler genellikle devlet işlerinde 

çalışanlar olarak akla gelse de, özellikle yönetici pozisyonundaki kişilerin önemli 

karar aşamalarında konunun uzmanı ve görüş sahibi danışmanlardan 

faydalanmaları alınacak karar için hayati önem taşımaktadır.  

2.9.1 Yönetici Kimdir ve Ne İş Yapar? 

Yönetici, işverenin amaçları ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan aracı kişidir. Bir 

işletmenin bu amaçlara ulaşabilmesi için kaynaklara ihtiyacı olduğu kadar, kaynakları bir 

arada etkin ve verimli koordine edebilecek yöneticilere ihtiyacı vardır.  

Örgütleme, yöneltme, denetim, planlama, gibi yönetsel faaliyetleri kullanarak, 

örgütün hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi için çabalayan ve bu hedefler doğrultusunda 

çalışanların koordineli bir şekilde hareket etmesini sağlayan, güncellenmeye açık, 

vizyonlu kişilere yönetici, bütün bu faaliyetlerin yürütülmesi süreçlerine de yöneticilik 

denmektedir. 
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Henry Fayol’un (1916) geliştirdiği “yönetimin işlevleri” yaklaşımı, yöneticilerin 

ne iş yapmaları gerektiği hususunda en çok kabul edilen yaklaşımların öncüsüdür. Fayol’a 

göre örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için yöneticilerin; planlama, örgütleme, 

yönlendirme, koordine etme ve denetim başlıklarından oluşan beş temel yönetim 

faaliyetini yerine getirmeleri gerekmektedir. Şekil 2’de görüleceği üzere günümüzde bu 

beş temel yönetim işlevi dört yönetim işlevine indirgenmiştir. Bunun nedeni ise 

koordinasyon’un hâlihazırda sürecin tüm aşamalarında uygulanması gereken bir işlem 

olduğu düşünüldüğünden planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme olarak dörde 

indirgenmiştir (Saruhan & Yıldız, 2009). 

Şekil 2. Yönetimin 4 Temel İşlevine Göre Yöneticilerin Görevleri 

Planlama: Örgütün amaç ve 

hedeflerini belirleme plan 

yapma, stratejiler üretme. 

 Örgütleme: Nelerin nasıl ve 

kimlerle yapılacağına karar 

verme. 

   

 

 

Denetleme: Faaliyetlerin 

planlandığı gibi gerçekleşip 

gerçekleşmediğini izleme, 

kontrol etme, değerlendirip 

düzeltme.  

 Yönlendirme: Çalışanları 

işlere yönlendirme ve koordine 

edebilmek için liderlik, 

isteklendirme, iletişim kurma 

gibi araçları kullanma. 

   

Kaynak: (Akyel, 2009) 

2.9.2 Başarılı Yönetici Kavramı 

Örgütlerin başarılı veya başarısız olma durumlarını açıklamada yöneticilerin 

etkisini görebilmek adına, yönetim teorisinde baskın olan iki görüş bulunur. Bu görüşler 

“Omnipotent Yönetim” ve “Sembolik Yönetim” görüşleridir. Omnipotent yönetim 

görüşü; başarı ya da başarısızlık durumunda sorumluluğu örgütün başında olan yöneticiye 

bağlayan görüştür. Tahmin edileceği gibi Omnipotent görüşünde Yönetici her şeye hâkim 

olan kişidir ve örgütün başarısı yöneticinin aldığı kararlar ve uygulamalarla doğru 

orantılıdır. Başarılı kabul edilen yöneticiler örgütün iyi, kötü, zayıf, güçlü yanlarını bilen, 

fırsatları gören ve değerlendirebilen, risklere karşı tedbirleri alabilen kişiler olup, örgütün 

hedeflerine doğru çalışanlarına liderlik yapabilen kişiler olmalıdır. Eğer yöneticiler bunu 

yapamaz ise doğrudan başarısızlığın sebebi olarak görülür (Mücevher & Erdem, 2019). 
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Sembolik yönetim görüşünde ise başarı ya da başarısızlık durumlarında, doğrudan 

yönetici sorumlu görülmez. Dış etkenler, örgüt dışındaki güçler, yöneticinin kontrolü 

dışındaki etkenler sebep görülür. Yöneticinin bu etkenler nedeniyle kısıtlandığı 

düşünülür. Dolayısı ile sembolik yönetim görüşüne göre örgütün başarısını teknolojik 

gelişmeler ve değişimler, politik ve yasal bağlanmalar, Pazar durumları, rakipler gibi 

etkenler belirler. Yani bu başarıda yöneticinin sembolik bir etkisi vardır (Robbins, 

Decenzo, & Coulter, 1997). 

O halde yöneticinin başarısını nasıl ölçebiliriz? Başarılı yönetici hedeflere ne 

kadar yaklaştığı ve kaynaklarını nasıl başarılı kullandığı gibi verimlilik kriterleri ile 

ölçülür. (Barutçugil, 2006). Yöneticiler etkin olmak zorundadır ve etkin olabilmenin 

yolunu bulmak zorundadır. Yönetici ne kadar bilgili ve etkin ise o kadar başarılı bir 

yönetici olabilir. Drucker ve Maciariello’ya (2007) göre etkin olmak zamanla 

öğrenebilinen bir beceridir ve başarılı yöneticilik için yöneticilerin uygulaması gereken 

beş pratiği şöyle sıralamıştır; 

 Zamanı iyi yönetmek, 

 Tüm çabaları katkı yapmaya yöneltmek 

 Güçlü yanların üretkenliğini artırmak 

 Etkin karar almak 

 En önemli görevlere en yoğun katkıyı sunmak için çabalamak. 

Yönetici, başarılı bir yöneticilik yapmak istiyorsa bunun tek yolu, hedeflerini 

geleceğe doğru yöneltmeli, vizyon sahibi olmalı, stratejik analizlerini doğru yapmalıdır 

(Dinçer, 1992). 

Başarılı yöneticilik, aslında iyi olmaktan mükemmel olmaya giden yolun doğru 

insanlardan geçtiğini bilmek ve uygulamaktır (Collins, 2016). Burada doğru insan 

tanımında kastedilen şey insana göre iş üretmek değil, işe göre uzman insanı işe almak, 

yapılacak işe uygun yetenek, beceri ve donanımlara sahip insanla çalışmaktır. Buna göre 

yöneticinin liyakat esaslı, adaletli bir yönetim tarzı benimsemesi, adam kayırmacılık ve 

ayrımcı davranışlardan uzak olması gerektiği de vurgulanmaktadır. 
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2.9.3 Liderlik Kavramı  

Lider kavramı ilk olarak 1755 yılında Samuel Johnson tarafından yayımlanmış 

İngilizce sözlükte yer almıştır. Bu sözlükte liderlik; öncülük eden kişi, kumandan ve 

kaptan olarak tanımlamıştır. 1976 yılında Oxford İngilizce Sözlükte de, belli bir grup 

bireyi etkilemek ve onlara liderlik etmek olarak tanımlanmıştır (Rost, 1991).  

(Steers, 1988) liderlik kavramını “Kişilere bir şeyi yaptırma ya da yaptırmama, 

belirli bir amaca yöneltme ve onların davranışını etkileme süreci” olarak tanımlamıştır.  

(Gündüz Ş. , 2020), liderlik kavramını tanımlarken, insanlık tarihi boyunca ilk sosyal 

oluşumlardan bu yana kültür ve coğrafya fark etmeksizin her toplumda ortaya çıkan 

etkileyici bir “sosyal fenomen” olduğunu vurgulamıştır. Bu durumun aslında biraz tarihe 

dönüp bakıldığında ne kadar haklı bir benzetme olduğu aşikârdır. Her toplum hayranlık 

duyduğu birini lider olarak benimsemiş ve arkasından gitmiştir.  

Dünyanın gelişmesinin ve değişmesinin sürdüğü gibi liderlik kavramı da 

gelişmekte ve yeni araştırmalara da konu olmaktadır. Ancak liderlik kavramı tam olarak 

şudur diye tanımlanabilen bir kavram olamamıştır. Birçok liderlik teorisi ortaya 

atılmasına rağmen, lider kavramının en ortak özelliği “iyi” tanımına uyan ve pozitif 

etkiler yaratan kişi olarak tanımlanabilir (Gündüz Ş. , 2020). 

Liderlik, belli bir topluluğu bazı hedefler ve amaçlar ortaklığında bir araya 

getirebilme ve olası stratejileri belirleyip kullanarak topluluğu eyleme yöneltebilme 

yeteneği olarak ifade edilebilir (Eren, 2013). Liderlik yapısal olarak takipçiler ve lider 

arasında karşılıklı ilişki üzerinden yürür. Her iki taraf da birbirini etkiler ve tetikler. Lider 

ve takipçileri toplumsal ve maddi kazanımlar adına zaman harcarlar ve emek verirler. Bu 

süreçte liderin takipçilerinin güvenini kazanması ve bağlılıklarının arttırması 

takipçilerinin motivasyonunu da arttır. Böylelikle liderliğin belirlenen amaçlara ulaşmak 

için kullanılan bir araç olduğu da aşikârdır (Nyberg, Bernin, & Theorell, 2005). Kendisini 

talip edenlerin ihtiyaç ve isteklerini belirlemek ve bunları karşılanmasını sağlamak da 

liderliğin bir parçasıdır.  

Lider, öncülüğünü yaptığı topluluğun değer ve inançlarına etki edebilen, 

takipçilerinin isteklerine ve hedeflerine ulaşmaları konusunda onları yönetebilen bir 

önderdir. Liderlik, belli bir oluşumda veya toplulukta neyin nasıl yapılacağı gibi 

sorumlulukları üstlenme anlamına gelir (Alimo-Metcalfe & Alban-Metcalfe, 2005). 
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2.9.4 Liderin Özellikleri 

Liderin sahip olması gerektiği özellikler düşünüldüğünde bu konudaki 

araştırmacıların liderlik türlerine verdikleri isimleri incelemek bile yeterli olacaktır. 

Bunlardan bazıları; Kendi Kendine Liderlik, Algılanan Liderlik, Kolaylaştırıcı Liderlik, 

Çok Faktörlü Liderlik, Öğretim Liderliği, Sürdürümcü Liderlik, Ruhsal Liderlik, 

Durumsal Liderlik, Stratejik Liderlik, Karizmatik Liderlik, Toplam Kalite Liderliği ve 

bunlara benzer liderden beklenen vasıflar ile tanımlanan diğer liderlik çeşitleridir (Özkan, 

2016). Bu liderlik çeşitliliğinin ve bu kadar araştırılmasının şüphesiz ki günümüzde 

liderlik konumuna ne kadar ihtiyaç duyulduğunun göstergesidir. 

Kendisini izleyenleri etkileme süreci diye tanımlanabilen liderlik, güç ifadesi 

olarak da kullanılabilir. Güç izleyenlerin davranışlarını etkilemede önemli olan yeteneğin 

bir ifadesidir (Gündüz Ş. , 2007). Liderlik güçlü olmaktan ziyade takipçilerini ne kadar 

etkileyebildiği ve yönlendirebildiği gibi tutumlarla da değerlendirilir. Lider, kendisinden 

önce takipçilerinin faydasına işler yapan kişi olmalıdır. Bu sağlamayı yapabilen lider, 

kuşkusuz ki kurumunu hedeflerine ulaştırabilecek kişidir. Bu tanımlara ek olarak liderden 

beklenen özellikler Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Lider Özellikleri 

Bilişsel Olayları bir bakışta çözme yeteneği. 

Hızlı ve doğru karar verme. 

Teoride kalmayıp pratiğe dönüştürme. 

Sezgi. 

Güçlü Mantık. 

Mantık çerçevesinde hayal gücü. 

İzleyenler ile İlgili İzleyenlerin maddi ve manevi anlamda huzurunu sağlama. 

Çalışanları motive etme. 

Adilliği sağlama. 

Empati kurma. 

İlham verme. 

Bireysel düzeylerde de ilgi gösterme. 

Destekleyici olma. 

İş ile ilgili Karar yeteneği. 

Değişimi benimseme ve ayak uydurma. 

Zorlukları üstlenme. 

Fiziksel ve zihinsel dayanıklılık. 

Fırsat yaratma. 

Yenilikleri uygulama. 

Yaratıcı. 

Maceracı. 
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Görevinde titiz. 

Kişisel Çalışkanlık. 

Cesaret. 

Araştırmacı meraklı bir ruh. 

Risk alabilme. 

Soğukkanlı. 

Karizmatik. 

İletişimi kuvvetli. 

Kaynak: (Gündüz Ş. , Sürdürülebilir Stratejik Yönetim ve Kurumsal Yönetim, 2020) 

Liderler hedefleri ve amaçları kapsamında takipçilerini doğru yönlendirme 

konusunda sorumluluk sahibi kişilerdir. Bu sorumluluklardan bazılarını aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür (Aykan, 2004; Şahin, Taşpınar, Eryeşil, & Örselli, 2015):  

 Kurumun hedef ve amaçlarını tespit eder, 

 Takımlar oluşturur, 

 Plan yapar, 

 Kendi vizyonunu ekibine/takipçilerine benimsetir, 

 Karar verici kişidir, 

 Problemleri ve aksamaları çözer, 

 Ekibinin/takipçilerinin yaratıcılıklarını arttırır, 

 Ekibini/takipçilerini motive eder, 

 Doğru ekibi/çalışanları seçer, 

 Gerekli koşullarda yetki devreder, 

 Hiyerarşi ve bürokrasiyi azaltır, 

 Yeni liderler yetişmesini sağlar, 

 Çalışanlar arasındaki sorun ve problemleri çözer, 

 Ekibini/takipçilerini yeterli düzeyde tanır, 

 Bireysel özelliklerinin farkında olur ve bunları doğru yansıtır, 

 Farklı görüş ve fikirleri önemser ve fırsat verir, 
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 Demokratik davranır, 

 Risk alabilir, 

 Sürekli kendini geliştirmeye açıktır, 

 Gelecek öngörüsüne sahiptir, 

 Eleştirilmeyi kabul eder. 

Bu tanımlamaları özetlemek istersek; başarılı bir lider, olumlu gelişmelerin 

olmasını sağlayan bir lider olmalıdır. Başarılı liderler takipçileri ve ekipleriyle aralarını 

hep iyi tutmaya ve iyi etkileşim kurmaya dikkat ederler. Yapılan çalışmalara göre işyeri 

(lider/çalışma arkadaşı) ile işten olmayan kişilerin (aile/arkadaşlar) yaratıcı kişiye 

dönüşüm adına kişiye destek verdiklerini, çalışanların yaratıcı iş gücüne bağımsız katkıda 

bulunduklarını ayrıca pozitif ruh hali ile yaratıcılığa pozitif ve anlamlı bir katkısı 

olduğunu göstermektedir (Madjar, Oldham, & Pratt, 2002). Tüm bunların bize işaret ettiği 

sonuç ise iyi liderler çalışanlarıyla yeterince ilgilenenlerdir  (Solomon, 1998). 

Bu tanımlamalar ışığında yönetici ve liderlik arasındaki farkı ortaya koymaya 

çalışırsak; yöneticilerin birileri tarafından ve belli bir süreliğine belli bir göreve atanan 

kişiler olduğunu, ancak liderin herhangi bir görev tanımlanmasına gerek olmadan da, 

kendisini izleyen, örnek alan ve takip eden kişiler tarafından desteklenerek liderlik 

vasfının yakıştırıldığı kişi olduğu söyleyebilir (Gündüz Ş. , 2020).   

2.9.5 Lider Üye Etkileşimi Teorisi (Leader-Member Exchange Theory) 

Lider-üye etkileşimi teorisinin kökeni Dansereau ve arkadaşlarının (1975) 

geliştirdikleri Dikey İkili Bağlantı Modeline dayanmaktadır. Bu modelde lider ile 

takipçiler/ astlar arasında oluşan dikey ilişki ele alınmış olup liderin astları üzerindeki 

etkisi açıklanmaya çalışılmıştır (Dansereau, Graen, & Haga, 1975). Lider-üye etkileşimi 

teorisi liderin her bir astı ile oluşturmuş olduğu bağlantılara ve ilişkilere odaklanmaktadır. 

Buna göre liderin sınırlı bir zamanı, kaynağı ve gücü vardır, dolayısıyla bu sınırlı 

imkânlarını tüm astlarına eşit oranda ayıramaz. Bu nedenle de astlarına karşı farklı 

yaklaşımlarda bulunur (Wayne, Liden, & Sparrowe, 1994) 

Liderin iyi kalitede etkileşim içinde olduğu grup üyeleri “iç grup” diye 

tanımlanmaktadır. Bu üyeler ile tüm bilgilerini ve kaynaklarını, ilgi ve alakasını paylaşır. 
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Düşük kalitede etkileşim içinde olduğu grup üyeleri ise “dış grup” olarak 

tanımlanmaktadır. Bu grup ise yalnızca sözleşme gereği gerekli paylaşımlarda bulunduğu 

gruptur (Dansereau, Graen, & Haga, 1975). Bu teoriye göre lider ve astları ile arasında 

yüksekten aşağıya doğru bir ilişki olduğu söylenebilir (Deluga & Perry, 1994). Liderin 

bu farklı tutumları grupların da tutum ve davranışlarında farklılıklara neden olur. Örneğin 

bu tutum ve davranışlar farklı düzeylerde ortaya çıkan iş tatmini, isteklendirme, 

performans, moral, tükenmişlik, devamsızlık, işten ayrılma talebi ve örgütsel bağlılıkta 

azalma şeklinde kendini gösterir (Volmer, Spurk, Linz, & Abele, 2011). 

Lider hedeflerine ulaşabilmek için üyelerin desteğini bekler, üyeler ise verecekleri 

desteğin karşılığında saygı, takdir, prim, adalet gibi kazanımlar elde etmek isterler (Ordun 

& Aktaş, 2014)  Sadakat konusunda güvenilir üyeler, lider tarafından mutlaka iç gruba 

dâhil edilirler. Sadakat düzeyinden emin olunmayan üyeler ise dış grupta yer alırlar 

(Liden & Maslyn, 1998). 

Bu hususta bir önemli konu da profesyonel saygı boyutudur. Örgütün her bir 

üyesinin örgütün içinde ya da dışında oluşturduğu itibar algısıdır (Durarajen, 2004). Yani 

örgüt çevresinde iyi bilinen ve etrafındakiler tarafından saygı gören birinin lider ile 

yüksek kalitede bir ilişki kurması beklenir.  

2.9.6 Yöneticilerin Z Kuşağından Beklentileri 

Yeni kuşağı (Z kuşağı) kucaklamanın eşiğinde olan işletmeler bu kuşağı işgücü 

olarak çekmek ve geliştirmek için çaba sarf etmek durumundadır. İşletmeler için artık 

organizasyon yapılarını bu kuşağın özelliklerine göre şekillendirmelerinin ve kuşağın 

psiko-sosyal özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun örgüt iklimini 

oluşturmalarının zamanı gelmiştir. 

İşletmelerin uygulaması gereken en önemli değişikliklerden biri seçim sürecine 

yöneliktir. Birincil bilgi kaynağı olarak sosyal ağların yaygın kullanımı göz önüne 

alındığında, işletmelr arama süreçlerini gerçekleştirmek ve yeni yetenekleri işe almak için 

bu ağların kullanımını benimsemelidir. Bu nedenle, aramalar yalnızca metin mesajları 

yoluyla yapılmamalı (bu tür iletişimin kullanıcıları olmadıkları için e-posta olmamalıdır), 

aynı zamanda şirketlerin, başvuru sahiplerine sağlayabilecek kariyer planını tam olarak 

detaylandıran çekici web sitelerine sahip olması gerekir (Adecco, 2015). 



46 

 

Ayrıca uzmanlar yeni pozisyonlara eğitim ve göreve başlama süreçlerinin 

bilgisayar modülleri ve akıllı telefonlarla uzaktan erişim ile yürütülmesi gerektiğini 

açıklamaktadır. Z kuşağı, bu tür erişilebilirlik sunan şirketleri tercih ederken, bu eğitim 

süreçlerine katılma esnekliğini de sağlar. (Wiedmer, 2016), organizasyonların yeni 

nesillerin indüksiyon eğitimini daha etkili bir şekilde tasarlamayı amaçlayan büyüyen bir 

adaptasyon stratejileri süreci içinde olduklarını adım adım vurgulamaktadır. Büyük 

şirketler, sofistike eğitim platformları ve sanal eğitim ile e-öğrenme stratejilerinin 

geliştirilmesiyle süreçlerini yeni nesillere uyarlamıştır. 

İşletmeler Z Kuşağı üyelerini çekmek istiyorlarsa, arama süreçlerini orta vadede 

güçlü bir mesleki gelişim taahhüdü ile ilişkilendirmelidir. İşe başvuran Z kuşağına orta 

vadede beklenen mesleki gelişimlerinin ne olacağını açıkça belirtmeyen işletmelerin 

ihtiyaç duyulan pozisyonlara eleman bulma konusunda çok da başarılı olamadıkları 

görülmektedir. Bu yeni neslin sosyo-ekonomik bağlamı "refah" olduğundan iş fırsatı 

algıları da önceki nesillerle aynı değildir. Z kuşağı üyeleri gelişim kariyerlerinin kısa veya 

orta vadede tamamlanmayacağını düşündükleri takdirde, iş teklifini kolayca geri 

çevirebiliyorlar. Z Kuşağı ile birlikte geleneksel iş arama usullerinin de değişmiş olduğu 

gözlemlenmektedir (Adecco, 2015). 

Z kuşağı, seçildikten sonra teknolojilerin mevcut olduğu çalışma ortamlarını 

değerlendirirken endişelerine, şikâyetlerine veya sorularına verilen yanıtlar "gerçek 

zamanlı" olarak ele alınabilir. Hız (bu neslin üyelerinde mevcut olan psiko-sosyal 

özellik), bu genç yetenekleri korumak isteyen işletmeler tarafından dikkate alınması 

gereken bir terimdir (Gale, 2015). 

Organizasyonların Z kuşağı üyelerini çekerken ve elde tutarken dikkate almaları 

gereken bir diğer unsur esnekliktir. Esneklikten kasıt yalnızca esnek çalışma saatleri 

değildir. Organizasyonların işleri geleneksel yapma biçiminden farklı şekilde yapmaya 

istekli olmaları gerekmektedir. Örneğin, Z Kuşağı üyeleri, kısa raporlamayı tercih 

edecektir. Aynı zamanda bu tür raporların genellikle kullandıkları akıllı telefon gibi 

araçlarla dağıtılmasını tercih edeceklerdir. Bazı işletmelerin raporları dâhili bilgi işlem 

platformları aracılığıyla paylaştığını, çoktan basılı metinden uzaklaştıkları görülmektedir 

(Gale, 2015). 
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"İşe başlama süreci ve başlangıç eğitimi" gibi bazı geleneksel uygulamalar Z 

kuşağı tarafından çok kabul gören uygulamalar değildir. Wiedmer’e (2016) göre, Z 

kuşağının çoğu "sahada, yerinde" öğrenmeyi tercih etmektedir. Bu konuda en etkili araç 

mentorluktur. Meslektaşları, teorik bilgiden daha çok pratik bilgilerle işlerinde onlara 

rehberlik edeceklerdir. Ancak Z kuşağının pek çok üyesinin temel iletişim becerilerinden 

yoksun olması bu konuda güçlük yaşanmasına yol açabilir (Adecco, 2015)  

Çağdaş işletmelerin tek sorunu Z kuşağı üyeleri değildir.  En az beş kuşağın aynı 

anda işyerinde bir arada var olduğu bilinmektedir. (Gelenekçiler, Baby Boomers ve X, Y 

ve Z kuşakları). Belki de günümüz işletmelerinin karşı karşıya olduğu en önemli zorluk, 

farklı nesillerin çeşitli beklenti ve ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde bütünleştiren bir 

yetenek yönetimi modeli geliştirmektir. Her neslin motive ediliş biçimi farklı olduğundan 

işletmelerin kuşaksal farklılıkları ve benzerlikleri etkin bir şekilde tamamlayan 

uygulamaları hayata geçirmeleri gerekmektedir (Wiedmer, E. D., 2016). İşletmelerin 

yönetim biçimlerinde bazı değişiklikler yapılması gerektiği açıktır. Mevcut çalışma 

ortamları birkaç kuşak içerdiğinden yöneticiler, kuşakların beklentilerini ayırt edebilmeli, 

memnuniyetlerine hitap edebilmelidir. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre (2016),  Z 

kuşağının küçük gruplar halinde çalışmayı tercih ettiğini ve ankete katılan deneklerin 

sadece küçük bir kısmının sanal ortamlarda veya "ev ofisinde" çalışmayı seçtiğini 

vurgulamaktadır. Aynı araştırmaya göre Z kuşağının iyi iletişim becerilerine sahip 

olmadığı konusu da ortaya çıkmış tır. Tüm bunların işletme yöneticileri tarafından dikkate 

alınması gerektiği bir gerçektir (Castellano, 2016), 

Castellano (2016), işletmelerin yönetim tarzlarına bazı değişiklikleri dâhil etmesi 

gerektiğine işaret etmektedir. Mevcut çalışma ortamları birkaç kuşak içerdiğinden 

yöneticiler, kuşakların beklentilerini ayırt edebilmeli, memnuniyetlerine hitap 

edebilmelidir. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre (2016),  Z kuşağının küçük gruplar 

halinde çalışmayı tercih ettiğini ve ankete katılan deneklerin sadece küçük bir kısmının 

sanal ortamlarda veya "ev ofisinde" çalışmayı seçtiğini vurgulamaktadır. Aynı 

araştırmaya göre Z kuşağının iyi iletişim becerilerine sahip olmadığı konusu da ortaya 

çıkmış olup, bu durum şirketlerin yöneticileri tarafından dikkate alınması gereken bir 

gerçektir. 



48 

 

Stuckey (2016) bu yeni neslin üyelerinin psiko-sosyal ihtiyaçları göz önüne 

alındığında, hız ve tatmine çabuk ulaşma isteği özellikleriyle (büyük ölçüde 

sosyalleştirildikleri teknolojik ortam tarafından teşvik edilen), iş hayatında 

karşılaşabilecekleri çeşitli sorunlara hızlı çözüm bekleyeceklerini, dolayısıyla da 

liderlerini "harekete geçmede yavaş” olmakla suçlayacaklarını belirtmektedir. İşletme 

yöneticilerinin yeni nesli yönetirken sorunlu olarak tanımladıkları diğer alan asgari 

müşterekte iletişim kurma becerilerinin eksikliğine ilişkindir. Aynı zamanda bu kuşağa 

onlara ne yapmaları gerektiğinin ve nasıl yapmaları gerektiğinin söylemesine ilişkin 

büyük dirençlerinin de olduğunun altını çizmektedirler.  Stuckey yöneticilerin %36'sının 

eğitim almadığını ve %42'sinin bu yeni işgücünü yönetmenin potansiyel zorlukları için 

"kısmen" hazır olduklarını belirtmektedir ve bu durum günümüzde işletmelerin 

karşılaştığı en büyük sorunlardan biridir aslında: Yönetici kadrolarının çoğu yeni 

nesillerin ihtiyaç ve beklentilerini yönetmek için yeterli donanıma sahip değildir. Biraz 

eğitim almış olanlar da Z kuşağının nasıl olduğu konusunda doğru ve yeterli bilgiye sahip 

değildir. Yöneticilere sunulan eğitimlerin çoğunun Z kuşağının beklentileri hakkında 

bilgiler sağlayan güvenilir araştırmalar olmaktan ziyade, önyargılara veya sağduyu 

beyanlarına dayandığı görülmektedir (Maioli, E., 2017).  

2.9.7 Pandemi Dönemi ve Yöneticilerin Pandemi Sürecine Adaptasyonu 

2020 itibarıyla tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi süreci pek çok radikal 

kararların da temelini oluşturmaya başlamıştır. Bunlardan bazıları iş ve eğitim hayatı 

olmuştur. Daha önceleri evden çalışma modeline hiç sıcak bakmayan işletmeler, zorunlu 

olarak bu modelde çalışmalarını yürütmeye başlamışlardır. Aslında bir bakıma pek çok 

işletme bu modeli test etme ve tanıma şansı bulmuştur. Birçok işletmenin Pandemi 

sonrasında normal hayata geçiş sürecinde de bu çalışma düzenini sürdürmesi olası bir 

durum gibi görünmektedir. İşletmeler evden çalışma modelinin aslında pek çok fayda 

sağladığını da keşfetmiştir. Pandemi süreci bu anlamda ezberleri bozan bir süreç 

olmuştur. Pandeminin hızla yayılmaya başladığı 2020 Mart ayından itibaren işletmeler 

bu sürece hızla adapte olmuş ve işlerini yürütebilmek için yenilenme aksiyonları 

almışlardır. Bu noktada sosyal medyanın, internetin ve dijital dünyanın sağladığı 

avantajlar ile birlikte Pandemi sonrası evden çalışma oranı %70 gibi önemli bir düzeye 

ulaşmıştır (www.tracer.com, 2020). 
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COVID-19 süreci iş güvenliğini de tehdit etmiştir. İş güvensizliği birçok nedenden 

dolayı ortaya çıkabilmektedir. Ekonomik güçler, durgunluk veya sektörde gerileme, 

organizasyonel yeniden yapılanma, kişilerarası faktörler, eğilimsel duyarlılıklar gibi hem 

rasyonel hem de irrasyonel pek çok neden sıralanabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 

COVID-19'a atıfta bulunma şekli savaş ortamında alınan tedbirlere benzetme yapma 

yönündedir. Mart 2020'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pandemik krizi 

tanımlamak için savaş dönemi terimlerini kullanmıştır (BBC, 2020). Donald Trump da 

benzer şekilde virüsü "görünmez düşman" olarak tanımlamıştır (Guardian, 2020). 

COVID-19 küresel krizi, siyasi manzarayı da değiştirmiştir. Birçok ülke hükümetinin 

insanların hareket kabiliyetine sınırlamalar getirmesi dünya çapında milyonlarca insanın 

işini kaybetmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, COVID-19 salgını iş ortamlarının 

güvensizlik seviyesini yükseltmektedir (BBC, 2020). 

Salgın döneminde Google gibi bazı işletmeler, evden çalışmayı teşvik etmiş ve bu 

bir zorunluluk halini almaya başlamıştır. Ancak evden çalışmanın mümkün olmadığı 

sektörlerde ise savaş benzeri ortamlar yaşanmıştır. Birçok insan ekonomik hasar ve iş 

kaybına uğramıştır ve halen faaliyetlerini sürdürmeye çalışan birçok işletmeler de risk 

altındadır (Mahmoud, A. B.; Grigoriou, N.; Fuxmanc, L.; Reisel, W. D., 2020, s. 2). 

Çalışan tükenmişliği ağırlıklı olarak psikolojik bir durum olarak ifade 

edilmektedir. Bu durum genellikle başarı duygusunun yokluğundan kaynaklanmaktadır. 

Çalışanların işlerinden kopması, duyguların tükenmesine neden olmaktadır. 

Ödüllendirildiğini hisseden çalışanların tatmin duygusu gibi performansları da aynı 

ölçüde yüksektir. Ancak çalışanların aşırı çalıştırılması, sosyal ortamlarından kopması ve 

fiziksel yoğunluğa eklenen psikolojik durumlarla etkileşime geçtiğinde tükenmişlik 

ortaya çıkacaktır. COVID-19 nispeten yeni bir olgu olsa da, tüm bu tükenmişlik durumları 

ile bağlantılı olduğu kanıtlanmıştır. Bu durum çalışanların uzaktan çalışma ve sosyal 

ortamlarından kopması nedeniyle ortaya çıkmıştır. COVID-19 salgını şiddetlendikçe, 

tükenmişlik sorunları muhtemelen daha da artacaktır. İş güvensizliği ve tükenmişlik 

durumları da çalışanları daha fazla tehdit etmeye devam edecektir (Mahmoud, Grigoriou, 

Fuxmanc, & Reisel, 2020). 

Pandemi ile birlikte birçok şirket için fiziksel mekânlar ve ofis kültürü artık 

zorunlu ihtiyaç olmaktan çıkmış durumdadır. Bu süreç çevrimiçi platformlarda tüm 
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toplantıların yapılabildiğini ve gerekli kararların alınabildiğini öğretmiştir. Hatta bu 

durum farklı şehirlerde yaşayan çalışanların bir arada olma zorunluluğunu da ortadan 

kaldırmıştır (www.tracer.com, 2020). 

Pandemi sonrasında iş dünyasındaki yeni normal düzenin incelendiği Uluslararası 

denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young)’ın raporuna göre, çalışanların %54’ü 

COVID-19 Pandemisi sonrasında devamlı ofis çalışmasına dönmek istememektedir. 

Hâlihazırda öğrenci olanların %73’ü iş yaşamına adım atıklarında hem ofis hem de 

uzaktan çalışmayı içerecek karma bir çalışma hayatı talep etmekteler 

(www.sputniknews.com, 2020). 

Şirket maliyetlerinde önemli ölçüde azalmaların görülmesi de mümkündür. İnsan 

kaynakları ve iş kültürü sağlam şirketlerin bu süreci çok daha verimli geçirdikleri 

görülmektedir (www.tracer.com, 2020). 

Pandemi ile birlikte iş hayatında oluşan değişimleri toparlamak gerekirse; 

 Uzaktan çalışma modeli bir tercih değil, zorunluluktan doğmuştur. Bu yenilikler, 

daha çok hükümetlerin Pandemi sürecinde aldığı kararlardan ileri gelmiştir. 

 Bazı sektörler için, iş yapıları ve çalışma koşulları gereği bu model uygun 

olmadığı gibi, bazı altyapısal sorunlar nedeniyle belirli bölgelerde çevrimiçi 

çalışmalar anlamında sıkıntılar yaşanmıştır. 

 Normal zamanlarda uzaktan çalışma modelini arada bir ya da haftada birkaç gün 

uygulayan firmalar bu sürece çok daha kolay uyum sağlamışlardır. 

 Mobil olmakla alakalı tüm işletmeler durumlarını gözden geçirmiş ve seyahat 

programları sağlık nedenleri ile risk doğuracağından daha hassas yaklaşımlar 

görülmüştür. 

Pandeminin iş dünyasında yarattığı etki ile ilgili yapılan bir diğer güncel araştırma 

ise International Data Corporation (IDC) (2021) araştırmasıdır. Buna göre Türkiye’de 

faaliyet gösteren firmaların %70’i 3 yıl içinde işlerini dijitale taşıyacaklardır. Bu 

firmaların gelirlerinin %58’ini dijital ürün servislerinden sağlayacakları öngörülmektedir.  

Hızla ilerleyen teknolojiyle birlikte özellikle Pandemi sürecinin de kamçı etkisiyle 

piyasaya her gün yeni ürünlerin, hizmetlerin ve markaların eklendiğini görmekteyiz. Bu 

yenilikçi dünyadan hareketle, tüm örgütlerin teknolojik alt yapısını, yönetim yapısını, 
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hedeflerini, ücret sistemlerini eski ekipmanlarıyla değil, yeni insan kaynakları geliştirerek 

değiştirmeleri gerekmektedir. Dijital dönüşüm süreçleri incelendiğinde yaşanılan 

güçlüklerin çoğunun insan kaynağıyla ilgili olduğu görülmüştür. Kurumların bu 

dönüşümünün sağlıklı olması için  lidere ihtiyaçları olacaktır. Dönüşümü planlamak ve 

uygulamanın yanı sıra, risk alacak, dönüşümü-gelişimi cesaretlendirecek bir lider ihtiyacı 

doğacaktır. Bu lider, örgüt yapısını oluşturmak ve ihtiyaca yönelik insan kaynağı 

sistemini kurmak, çalışanları sorumluluk almaya ikna etmek gibi misyonlara sahip 

olmalıdır (www.tracer.com, 2020). 
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

Bu çalışma, keşifsel araştırma niteliğindedir. Veri toplama aracı ise bir nitel 

araştırma yöntemi olan “Derinlemesine Mülakat ”tır. Z kuşağının iş yaşamı beklentileri 

oluşturulmuş belirli bir ölçek ile tespit edilemeyeceğinden nitel yöntemler ile 

incelenmiştir. Yine aynı şekilde yöneticilerin de bu kuşaktan neler beklediğinin herhangi 

bir ölçüm aracıyla tespit edilmesi güçtür. Nitel araştırma, algı ve olayların doğal ortamda 

tespit edilmesine yönelik, gözlem, mülakat veya doküman analizi gibi veri toplama 

araçlarını bünyesinde barındırır. Anlama ön plandadır.  

Bu çalışmada seçilen derinlemesine mülakat birden fazla kişi ile yapılan bir tartışma 

sürecidir. Derinlemesine mülakatta, kâğıt, kalem, ses cihazı, görüntü vb. araçlar da izne 

bağlı olarak kullanılabilir.  Bu çalışmada yarı yapılandırılmış iki adet (Z kuşağına ve 

yöneticilere) mülakat formu kullanılmıştır. Demografik sorular haricinde Z kuşağına beş 

adet, yöneticilere yine beş adet soru yöneltilmiştir. Zoom toplantısında alınan cevaplar 

araştırmacı tarafından soruların altına yazılmıştır. Sorular yöneltilirken herhangi 

yönlendirici olmaması için herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 

 

Z kuşağı bireylerle yapılan derinlemesine mülakatta genel olarak şu başlıklar 

irdelenmiştir: 

1) Cinsiyet, yaş, ebeveyn işleri, ailenin gelir durumu, okuduğu okul, abla-ağabey 

(meslek, eğitim) 

2) Çalışmak deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

3) Çalışma yaşamından beklentileriniz nedir? Çalışma koşulları açısından 

beklentilerinizi düşündüğünüzde ilk 3 sırada neler olurdu?  

4) Pandemi süreci iş yaşamından beklentilerinizi değiştirdi mi? 

5) Yöneticilerinizden beklentileriniz nelerdir? 
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Yöneticilerle yapılan derinlemesine mülakatta genel olarak şu başlıklar 

irdelenmiştir: 

1) Cinsiyet, yaş, pozisyon, iş yaşamındaki süresi 

2) Z Kuşağı deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

3) Z kuşağından beklentileriniz nelerdir? 

4) İş yaşamında Z kuşağının neleri değiştireceğine inanıyorsunuz? 

5) Z kuşağının iş yaşamından ve sizlerden beklentilerini karşılayabilecek misiniz? 

3.1 Araştırma Modeli 

 Bu araştırmanın herhangi bir bağımlı ya da bağımsız değişkeni söz konusu 

değildir. Niteliksel özellikteki bu araştırma keşifsel çalışma olduğu için olgular arası 

ilişkileri incelemekten ziyade Z kuşağının ve yöneticilerin birbirlerinden neler beklediği 

ortaya konulacaktır. Bu sebeple herhangi bir modele bağlı kalınmamıştır. Niceliksel 

araştırmalar belirli olgular arasındaki ilişkilerden oluşan bir modeli test etmeye 

yönelikken, keşifsel nitel araştırmalar sadece inceleme yaparak olguların kendiliğinden 

oluşturduğu bir modelin varlığını araştırır. 

3.2 Araştırmanın Önermeleri 

Ö1: Yöneticiler, Z kuşağından hız ve teknoloji anlamında beklentiler içindedir 

(Stuckey, C., 2016). 

Ö2: Yöneticiler, önyargılı ya da sağduyulu davranma biçimlerinden birini seçerek 

Z Kuşağı ile iş yaşamına hazırdır (Maioli, 2017). 

Ö3: Z kuşağı iş yaşamından dolgun ücret beklemektedir (Kızıldağ, 2019). 

Ö4: Z kuşağı esnek çalışmayı tercih etmektedir (Looper, 2011). 

Ö5: Z kuşağı genel iş yapış biçimlerini değiştirme potansiyeline sahiptir (Akşit & 

Gündüz, 2018). 

3.3 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni tüm Z kuşağı bireyleri ve orta ve üst düzey tüm yöneticilerdir. 

Bu araştırma, Ülkemiz sınırları içinde farklı illerde yaşayan ve eğitimini sürdüren Z 
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kuşağı katılımcılar ve farklı sektörlerde yöneticilerin yanıtlarıyla sınırlıdır. 10 Z kuşağı 

bireyi ve farklı sektörlerden 10 yönetici ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

3.4 Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplanma aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formları 

(EK1, EK2) kullanılmıştır. Sorular Pandemi süreci dolayısıyla Meet toplantıları, 

WhatsApp ve telefonla yöneltilmiştir. Derinlemesine mülakat küçük bir örneklemden 

derinlemesine veri elde eden nitel analiz aracıdır (Yıldırım & Şimşek, 2011). Çalışmada 

mülakata başlamadan önce katılımcılara araştırmanın amacı ve konusu hakkında kısa bir 

bilgilendirme yapılmıştır. Katılımcılardan alınan izin ile görüşmelerden bir kısmı kayıt 

altına alınmıştır. 

Mülakatta formdaki sorular sırasıyla sorulmuş, katılımcıların konuşma akışının 

kesilmemesine tamamen kendi görüşlerini aktarabilmeleri için özen gösterilmiştir. 

Katılımcının tıkandığı yerde açılım sağlayan sorular yönetilmiştir.   

3.5 Verilerin Analizi 

Veri analizi nitel çalışma özelliğinden kaynaklı olarak anahtar sözcük belirleme 

esasına dayandırılmıştır.   
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BÖLÜM 4. BULGULAR 

4.1 Demografik Bulgular 

Katılımcıların demografik bulguları yöneticiler ve Z kuşağı için ayrı ayrı 

verilmiştir. 

4.2 Yöneticilere Ait Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan yöneticilere cinsiyet, yaş, pozisyon ve iş yaşamında kaç yıldır 

çalıştıklarına ait dört adet demografik soru yöneltilmiştir. 10 yöneticiye ait demografik 

bulgular tablolaştırılmıştır. 

Tablo 8. Yöneticilere Ait Demografik Bulgular 

YÖNETİCİ 

KATILIMCI 

CİNSİYET YAŞ POZİSYON İŞ YAŞAM 

SÜRESİ 

YK1 Kadın 50 Akademisyen 28 

YK2 Erkek 40 Kurucu Genel Müdür 18 

YK3 Kadın 35 Öğretmen  

(Zümre Başkanı) 

14 

YK4 Kadın 35 Öğretmen  

(Zümre Başkanı) 

12 

YK5 Kadın 54 Mimar 32 

YK6 Erkek 52 Nüfus Müdürü (kamu) 30 

YK7 Erkek 41 Ürün Müdürü 18 

YK8 Kadın 46 Genel Müdür Asistanı 23 

YK9 Kadın 42 Satış Yöneticisi 24 

YK10 Kadın 39 Müdür Yardımcısı 17 

 

Tablo 8’den görüldüğü üzere araştırmaya katılan 39-54 yaş aralığındaki 10 

yöneticinin yedisi kadın üçü erkektir. İş yaşam süresi 20 ve üstü olan beş yönetici 

bulunmaktadır. Yöneticilerden bir tanesinin kamuda yönetici olmasına dikkat çekmek 

önemlidir. Farklı sektörlerden yöneticilerin seçilmesinin çalışmaya zenginlik katacağı 

düşünülmüştür. 
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4.3 Z Kuşağına Ait Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan Z kuşağı mensuplarına iş yaşamını şekillendiren unsurlar 

olarak görülen cinsiyet, yaş, ebeveyn mesleği, ailenin gelir durumu ve eğer varsa 

kardeşlerinin eğitim durumu sorulmuştur.  Araştırmaya katılan Z kuşağı mensubu 10 

kişiye ait demografik bulgular tablolaştırılmıştır. 

Tablo 9. Z Kuşağına Ait Demografik Bulgular 

Z KUŞAĞI 

KATILIMCI 

CİNSİYET YAŞ EBEVEYN 

MESLEĞİ 

(Anne/Baba) 

AİLENİN 

GELİR 

DURUMU 

OKUDUĞU 

OKUL 

KARDEŞ 

(VARSA) 

EĞİTİM 

DURUMU 

ZK1 Kadın 23 Mimar/Vefat 25 bin Üniversite-

İşletme 

Yok 

ZK2 Erkek 21 Ev hanımı/İşçi Gelir 

gidere eşit 

Üniversite-

Hemşirelik 

Ağabey Üni 

mezunu 

ZK3 Kadın 20 Ev 

hanımı/Çiftçi 

Orta Üniversite-

Hemşirelik 

Yok 

ZK4 Erkek 20 Emekli 

terzi/Memur 

Orta Üniversite-

İşletme 

Yok 

ZK5 Kadın 19 Avukat/İş yeri 

sahibi 

Orta Üniversite-

Şehir 

Planlama 

Abla Avukat 

ZK6 Kadın 19 Ev 

hanımı/Tüccar 

Orta Üniversite- 

Psikoloji 

Yok 

ZK7 Kadın 20 Ev hanımı/İşçi Gelir 

gidere eşit 

Üniversite-

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Ağabey 

Bilgisayar 

Müh. 

ZK8 Kadın 19 Ev 

hanımı/Esnaf 

3500 TL Üniversite-

Çalışma 

Ekonomisi 

Abla Üni 

mezunu 

ZK9 Erkek 22 Belirtilmedi Gelir 

giderden 

fazla 

Üniversite-

Hukuk 

Ağabey 

Avukat 

Abla 

Fizyoterapist 

Abla 

Psikolog 

ZK10 Kadın 22 Hizmet 

sektörü/Tekstil 

Gelir 

gidere eşit 

Üniversite-

Hukuk 

Yok 

 

Tablo 9’dan görüldüğü üzere araştırmaya katılan 10 Z kuşağı mensubunun yedisi 

kadın üçü erkektir. Z kuşağı katılımcılar 19-23 yaş aralığındadır. (1998 doğumlu-2002 

doğumlu). Yalnızca ikisinin ailesinin gelir düzeyi üst seviyededir. Gelirin parasal 

ifadesinden kaçınmış oldukları gözlemlenmiştir. Katılımcıların üçünün annesi 

çalışmakta, biri emekli ve altısı ev hanımıdır. Katılımcıların tamamı üniversite 

öğrencisidir. Katılımcıların beşinin, diğer bir ifadeyle yarısının kardeşi yoktur. Böylece 
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homojen bir biçimde abla-ağabey faktörünün iş yaşamından beklentileri 

şekillendirmedeki etkisinin izlenmesine de imkân tanınmaktadır. 

4.4 Yöneticilere Ait Bulgular 

Yöneticilere iş hayatına yeni atılacak olan Z kuşağı ile ilgili dört soru 

yöneltilmiştir. Z kuşağının kendilerine ne çağrıştırdığı, onlardan ne bekledikleri, iş 

yaşamında yapacakları değişiklikler ve yöneticilerin bu kuşağın iş yaşamından ve 

yöneticiden beklentilerini karşılama kapasiteleri sorulmuştur.  

Yöneticilerin Z Kuşağı Çağrışımları 

Yöneticilere iş hayatına yeni atılacak olan Z kuşağı ile ilgili akıllarına ne geldiği 

sorusu yöneltilerek Z kuşağı kavramı ile ilgili farkındalıkları ve düşünceleri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Alınan yanıtlardaki anahtar sözcükler çağrışım yapan sıfat ve 

kavramlar bazında sınıflandırılmıştır. Aynı sıfat ve kavramın kaç katılımcı tarafından 

belirtildiği parantez içinde belirtilmiştir. Bu sınıflandırma Tablo 10’da gösterilmektedir. 

Tablo 10. Yöneticilerin Z Kuşağı Çağrışımları 

İlk akla gelen sıfat İlk akla gelen kavram 

Sessiz (1), içine kapanık (1), hızlı 

(3), yenilikçi (1), hazırcı (1), analitik 

(1), farklı/değerler farklı (2), akıllı 

(1), özgüvenli (1), heyecanlı (1) 

Sanal dünya/internet (2), sosyal medya (1), 

eğitimli ebeveyn (1), teknolojiyi iyi 

kullanma/teknoloji çocukları (4), düşük kalite iş 

(1), 90 ve sonrası/21. yy (2) 

 

Z kuşağı dendiğinde yöneticilerin aklına en sık gelen sıfatın “hızlı” olması Z 

kuşağına ait literatürle de örtüşmektedir. Literatürde Z kuşağının özellikle bilgi akışında 

hız arayan, sabırsız aceleci bir kuşak olduğu belirtilmektedir (İşçimen, 2012). 

YK2: “Altımda çalışan gençler, hızlı, düşük kalitede iş.” 

Bir yönetici katılımcının bu kuşağın hızlı olduğunu belirtirken kaliteden ödün 

verdiklerini belirtmesi de dikkat çekicidir. 

Yöneticilerin Z kuşağı ile ilgili akla gelen ilk kavramın sanal dünya/internet (2 

kişi) ve aynı türden sayılabilecek sosyal medya (1 kişi) ve teknoloji çocukları (4 kişi) 

olması literatürde bu kuşağın teknoloji dehaları/yerlileri (digital geeks/natives) olduğu 
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bulgularıyla örtüşmektedir. Literatürde aynı zamanda Ebay çocukları olarak da 

adlandırılan bu kuşak Google Reflekslerinden dolayı “bilgi küratörü” ya da Internet 

Kuşağı (Rothman, 2016) olarak da adlandırılmaktadır. X kuşağı teknolojiden keyif amaçlı 

yararlanırken, Y kuşağı özellikle iş alanında iyice kullanmaya başlamış, Z kuşağı ise 

teknolojinin içinde yaşamıştır (Mohr, 2016, s. 86).  

YK1: “Sanal dünyada vakit geçirmeyi seven, sosyalliğini sosyal medyada 

gerçekleştiren bir nesil. Genelde sessiz ve içine kapanık. Anne-babaları oldukça 

eğitimli.” 

Z kuşağının yenilikçi olduğu, hatta işe alındıklarında işletmeleri daha yenilikçi 

yapacakları yönündeki öngörüler (Dougherty & Clarke, 2017) bir yöneticinin cevabıyla 

desteklenmiştir. 

YK3: “…Eski ile yeni çatışması olduğu gibi gelenekselci ile yenilikçi arasında da 

çatışma olacak diye düşünüyorum…” 

Bir tane yöneticinin Z kuşağının değerler konusunda eksik olduğunu ifade etmesi 

literatürle uyuşmazlık göstermektedir. Zira Z kuşağının ben-merkezci olan Y kuşağının 

aksine biz-merkezci olduğu belirtilmektedir. (Mohr, 2016).  

YK7: “…Teknolojinin içine doğan bu nesilde değerlerimizin tam olarak 

algılanamaması ve icra edilememesi, ya da farklı yorumlanması enteresan geliyor…” 

Yöneticilerin Z Kuşağından Beklentileri 

Yöneticilere Z kuşağından ne bekledikleri sorusuna alınan yanıtlar sorunun 

algılanmasına bağlı olarak iki grupta toplanabilir. İlki günlük iş yaşamı pratiklerine ait 

beklentilerdir. İkinci grup altında ise daha uzun vadede Z kuşağından ne denli umutlu 

olunduğuna ilişkin yanıtlar toplanmıştır (Tablo 11).  

Tablo 11. Yöneticilerin Z Kuşağından Beklentileri 

GÜNLÜK İŞLERDE 

BEKLENTİLER 

UMUTLAR 

- Verilen işi zamanında yapmaları, işi 

aksatmamaları 

- İşi bazen sorgulamadan yapmaları 

- İşi doğru ve tarif edilen biçimde 

yapmaları 

- İşi benim istediğim biçimde 

- Problemlere teknoloji ile çözüm 

bulmaları 

- Faydalı işler yapmaları 

- Adaletli bir düzen inşa etmeleri 

- Daha kaliteli ve bilinçli bir yaşam için 

şartları sağlamaları 
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yapmaları 

 

- Yenilikler getirmeleri, yeni iş alanları 

oluşturmaları 

- Daha insani duygularla dolu olmaları 

- Doğada büyümeleri 

- Öğrenmeye meraklı olmaları 

 

 

İki yönetici Z kuşağına ilişkin beklentileri sadece günlük işlerdeki beklentileriyle 

dile getirmişlerdir. Yorumlarından işi aksatmalarından ve çok fazla sorgulayacaklarından 

korktukları anlaşılmaktadır. 

YK1. “Verilen işi zamanında yapmak. İşi aksatmamak. Bazen bazı işleri fazla 

sorgulamadan yapmak. Potansiyelini açığa çıkarma konusunda hevesli olmak.” 

Yöneticilerin Z kuşağının iş yerindeki problemlere teknoloji ile çözüm 

getireceğini belirtmeleri Mohr’un (2016) çalışmasında belirttiği gibi Z kuşağının kariyer 

ile ilgili bakış açılarının iş yerini problemlerin çözüldüğü yerler olarak görmeleriyle 

paraleldir. Yine aynı şekilde faydalı işler yapacakları, yenilikler getirerek yeni iş alanları 

oluşturacakları yönündeki inanç da Z kuşağının literatürde yer bulmuş niteliklerini dile 

getirmektedir (Mohr, 2016). 

YK8: “Teknoloji çağı çocukları olduklarından bilginin peşinden gidip duydukları 

ile yetinmeyip sonuna kadar araştırıyorlar. Otoriteye karşı bizim nesil gibi boyun 

eğmiyorlar, kendi bildikleri doğruların peşinden gidiyorlar. Umutluyum onlardan.” 

Kimi yöneticinin sadece rutin işlerde çalışanlarından ne beklediğine yönelik 

cevaplar vermesi, diğerlerinin ise daha uzun vadede umuda yönelik cevaplar vermesi 

aslında bir bakıma yönetici-lider farkını da ortaya koyar niteliktedir. Yöneticiler günlük 

işlere odaklanırken liderler daha ileri bir ufka yönelir (İpbüken, 2012). 

Z Kuşağının İş Yaşamında Yapacakları Değişiklikler 

Yöneticilerin iş yaşamında Z kuşağının ne gibi değişiklikler yapacağına yönelik 

soruya alınan yanıtlar pozitif, negatif ve nötr şeklinde kategorize edilmiştir (Tablo 12). 

Tablo 12. Z Kuşağının İş Yaşamında Yapacağı Değişiklikler (Yönetici Gözünden) 

Pozitif Anlamda Negatif Anlamda Nötr 
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- Eski neslin “bizim 

zamanımızda…” diye 

başlayan sözlerine nokta 

koyma 

- Eski nesle teknoloji 

konusunda destek verme 

- Home-office (evden 

çalışma) artacak 

- Değişimlere hızlı 

adaptasyon yeteneği 

- Daha fazla hız, ancak 

düşük kalitede iş 

- Oturma-kalkma adabında 

değişim  

- Düşük işe bağlılığın 

getireceği sorunlar  

- Ülkeye hizmet 

- Çok fazla değişim 

olmayacak 

- Diğer nesillerin 

değiştirdiği gibi yine 

değişim olacak 

- Home-office (evden 

çalışma) artacak 

 

Bir yöneticinin Z kuşağının özellikle teknoloji kullanımı konusunda kendilerine 

ters mentörlük bile yapabileceklerini söylemesi literatür ile paraleldir (Gündüz, Ş.; Akşit, 

B., 2018). 

YK1: “Bize çok fazla konuda yardımcı olabileceklerini düşünüyorum. Özellikle 

yeni iletişim teknolojilerini kullanma konusunda. Bizlere ters mentorluk bile yapabilecek 

durumdalar.” 

Gerek iş yapış biçimlerinde, gerekse öğrenmedeki hızlarının örgütlerde yaşanan 

hızlı değişimlere adaptasyon yeteneğini arttıracağı görüşünde yöneticiler de mevcut. 

YK3: “……. saygı olarak adlandırılan büyüklerin yanında hanım hanım oturma 

düşüncesini de değiştirecekler diye düşünüyorum çünkü bu gençler hareketli elleri kolları 

sabit duramıyor, telefona gelem bir bildirim ile aniden toplantıdan çıkıp yazıcıdan çıktı 

almaya gidebilirler. Eski kuşakların “Bizim zamanımızda...” diye başlayan söylemlerine 

hızlı bir nokta koyabilirler.” 

YK10: “Öğrenme merakı, yeni gelişmelere hızlı adaptasyon, çabuk öğrenme 

yetenekleri sayesinde çalıştıkları kurumun teknolojik değişmelere, yeni gündemlere karşı 

dinamik ve dayanıklı tutabilme avantajları olduğuna inanıyorum.” 

Üç yönetici Z kuşağının iş yaşamına getirecekleri konusunda karamsardır. Fazla 

öğrenme merakında olmayıp ezberci olduklarını, hızlı ancak düşük kalitede iş ortaya 

koyduklarını, işe bağlılıklarının düşük olduğunu belirtmekteler. 

YK2: “Daha hızlılar ancak daha yüzeyseller, detay hataları çok var, o yüzden 

benim dediğimi yapmalılar, ancak neden bu şekilde yapıldığını öğrenmek gibi dertleri 

yok. Nihai olarak her şey daha hızlı ama daha az kaliteli olacak.” 
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YK4: “…iş bağlılıkları çok düşük olduğu için bu konu biraz karmaşık…” 

YK5: “Çok fazla değiştirebileceklerini sanmıyorum. Teknolojiye bizden daha 

hâkim olmaları araştırma yöntemleri geliştirmeleri veya mantık kullanmalarını 

sağlamıyor. Ezberciler…” 

Yöneticilerin Z kuşağının iş yaşamından ve yöneticiden beklentilerini karşılama 

kapasiteleri 

Yöneticiler Z kuşağının iş yaşamından ve yöneticiden beklentilerini karşılama 

potansiyellerini şu şekilde özetlemiştir (Tablo 13): 

Tablo 13. Yöneticilerin Z Kuşağının Beklentilerini Karşılama Kapasitesi 

Sunulan İş Yaşamı / İş Ortamı Yönetici Özellikleri 

- Mentorluk, koçluk gibi hizmetler 

- Karşılıklı öğrenme 

- Yapılabilecek iş paylaşımı 

- Samimi, dürüst ve rahat hissettirecek 

ortam 

 

- İletişim sorunu yaratmayan 

- Kuşağı iyi tanıyan 

- Dönüşüme uyum sağlayabilen 

- Kuşağın hayal gücüne inanan 

- Ne istediğini belirten 

- Sabırlı 

- Öğretici 

- Anlayıcı ve dinleyici 

- Kuşak çatışmalarını asgariye indiren 

- Adapta olabilen 

- Elinden geleni yapan 

 

Tablo 13’ten görüldüğü üzere altı yönetici Z kuşağının beklentilerine hazırlıklı 

olduklarını, yeterli kapasiteye sahip olduklarını belirtmiştir. Kuşağı iyi tanıdıklarını ve 

böylece kuşak çatışmalarını minimize edecek yetenekte olduklarını, onlara karşı sabırlı, 

anlayışlı ve dinleyici olduklarını, iletişim sorunu yaşamadıklarını, ellerinden geleni 

yaparak öğretici olduklarını belirtmiştir. 

YK5: “Yapabileceklerini tespit edip ona göre iş paylaşımı yapıyorum. Mümkün 

olduğu kadar samimi ve dürüst, kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam yaratmaya 

çalışıyorum. İşe bakış acılarını geliştirmek için sabırla öğretici olmaya çalışıyorum.” 

On yöneticiden dördü Z kuşağından hiçbir şey beklemediğini, onların isteklerini 

karşılamak gibi bir kaygılarının olmadığını, onlarla aynı düşünce yapısında olmadığını 
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ve onlardan umutsuz olduğunu belirtmiştir. Bu durum kuşaklar arasındaki derin farka 

işaret eder niteliktedir. 

YK2: “Hiçbir zaman onlarla ayni düşünce yapısında olamayacağım, o yüzden 

onların beklentilerini karşılamak gibi bir niyetim yok.” 

YK9: “Tatminsiz ve her şeyden çabuk sıkılan bir nesil olduğu için beklentilerin 

karşılanması konusunda çok umutlu değilim.” 

Bir yönetici de beklentilerini karşılamayı umduğunu belirterek herhangi bir detay 

vermemiştir. Diğer bir ifadeyle bir yönetici olarak bu konuda istekli olduğunu ifade 

etmiştir. Bir yönetici de eğer kuşak mensubunun beklentisi boş bir beklentiyse herhangi 

bir şey yapmak için çaba sarf etmeyeceğini belirtmiştir. 

YK7: “Yeniliklere açık biri olarak evet buna çalışacağım, ama içeriği boş bir 

istek veya talep için de kılımı kıpırdatmam…” 

Yöneticilerin Z kuşağına ilişkin yanıtları genel olarak değerlendirildiğinde dikkat 

çekici bir nokta yöneticilerin dört sorunun dördüne de aynı anda Z kuşağına negatif tutum 

sergileyerek yanıt vermeyişidir. Diğer bir deyişle her bir soruyu titizlikle birbirinden 

bağımsız bir biçimde ele alarak yanıtlamışlardır. Bu da çalışmayı önyargısız (unbiased) 

kıldığından güvenirliğini arttırdığı anlamına gelmektedir. 

4.5 Z Kuşağına Ait Bulgular 

Z kuşağına çalışma yaşamı ve yönetici beklentilerine ilişkin dört soru 

yöneltilmiştir. Çalışma kavramının kendilerine ne çağrıştırdığı, çalışma yaşamından ne 

bekledikleri, Pandemi sürecinin iş yaşamından beklentilerine ne gibi etkileri olduğu ve 

yöneticilerden neler bekledikleri sorularına yanıt alınmıştır.  

Çalışma kavramı çağrışımları 

Z kuşağı mensubu katılımcılara çalışmak deyince akıllarına ilk olarak ne geldiği 

sorusu yöneltilmiştir. Bu sorunun yöneltilmesindeki amaç, Z kuşağının zihninde 

canlandırdığı iş yaşamının hangi özellikleri bünyesinde barındırdığını ortaya çıkarmaktır. 
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Tablo 14. Z Kuşağı İçin Çalışma Kavramı 

İlk akla 

gelen sıfat 

İlk akla gelen kavram 

Zor ve 

stresli (1) 

Para kazanmak (4), paranın karşılığını vermek (2), iş/fayda üretmek (3), 

düzenli/disiplinli hayat (2), mutluluk (1), ayakları üzerinde durmak (1) 

 

Z kuşağı katılımcıların üç tanesi “Çalışmak denince aklınıza neler geliyor?” 

sorusunu çalışma kavramının ne demek olduğunun açıklanmasına yönelik bir soru olduğu 

şeklinde algılayarak buna yönelik cevaplar vermişlerdir. Bu açıklamalarında da 

kavramsal çağrışımlar olduğundan kendilerine konuyu açacak ekstra soru 

yöneltilmemiştir.  

Katılımcılar çalışmak denince para kazanmayı akıllarına getirse de, bu paranın 

karşılığını vererek iş ve fayda üretmek isteğinde olduklarını belirtmiştir.  

ZK2: “Bir iş yerinde karşılığında para kazanılarak verilen hizmet.” 

ZK3: “Çalışmak, mesleğimizi en iyi şekilde, hakkını fazlasıyla vererek, vicdanımız 

rahat bir şekilde yapmaktır.” 

ZK5: “İş üretmek” 

Yalnızca bir katılımcı çalışmak ile ilgili “zor ve stresli” diyerek olumsuz çağrışım 

belirtmiştir. Dokuz katılımcının çalışmak ile ilgili olumlu ifadeler kullanması bu kuşağın 

iş yaşamından olumlu beklentiler içinde olduğunun bir göstergesidir.  

Çalışma yaşamına değin beklentiler (ilk 3) 

Z kuşağı katılımcılara çalışma yaşamına değin beklentileri sorulduğunda ilk üçte 

yer alanlar not edilmiştir. Aşağıda alınan cevapların kategorizasyonu mevcuttur. Parantez 

içindeki sayılar ifadelerin birinci, ikinci veya üçüncü sırada yer almasının göstergesidir. 

Aslında bir bakıma bu beklentilerden bir kısmı aynı zamanda yöneticilerden de 

beklenenler anlamına gelmektedir (huzur, manevi karşılık, baskı olmaması, saygı, 

sorumluluk vb.) 
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 Güleryüz / İyi, anlayışlı iş arkadaşları (3, 3, 1, 2, 3, 1, 1) 

 Bol maaş / emeğin karşılığı almak (1, 2, 2, 2, 3, 2) 

 Saygı / statü (2, 3, 1, 2) 

 Fazla zaman / Uygun mesai saatleri (2, 3, 3, 3) 

 İyi, güvenli iş ortamı / huzur (3, 1, 1) 

 Manevi karşılık (2, 1) 

 Adalet / baskı olmaması (1, 2) 

 Sorumluluk (3) 

 Disiplin (3) 

Güleryüz ve iyi iş arkadaşlarının daha sık ifade edilerek dolgun maaşın da üstünde 

yer alması Z kuşağı katılımcılarının maneviyata daha fazla önem verdiklerinin göstergesi 

olarak sayılabilir. Yine de istenen ücretin “bol maaş” olarak ifade edilmesi Z kuşağının 

asgari ücret ve yeni mezun ücretleri değerlendirildiğinde günümüz gerçeklerinden biraz 

uzak beklentiler içinde olduğu söylenebilir. Oysa Iorgulescu’nun (2016) çalışmasında 

707 üniversite öğrencisi Z kuşağının Romanya gerçekleriyle paralel bir ücret 

beklentisinde olduğunu belirtmiştir (Iorgulescu, 2016). 

Anlaşıldığı üzere Z kuşağı kariyer ve ücret ile motive edilebilir. İş ve kişisel 

tatminlerini ortak bir dil ile gerçekleştirebilecekleri özgürleştirici çalışma ortamları 

sunulabilir. Daha az yüz yüze ancak daha fazla çevrimiçi işbirliğinde olacak liderleri 

olmasını hayal ediyorlar. Bu esneklikler ve samimi yapılandırılmış seçim yapabilme 

özgürlükleri ile çalışma hayatına yüksek katkı sağlayacakları düşünülmektedir. 

Yöneticilerinin bu hususlarda mentorluk ederek ortak çalışma ve işbirliği ile yeterli başarı 

ortamlarını oluşturması muhtemeldir. (Lidija, Kiril, Iliev, & Shopova, 2017). 

Çalışma hayatına yeni girecek olan Z kuşağı ve onları bekleyen Y kuşağı 

yöneticiler arasında en fazla anlaşmazlık çıkabileceği alanlar liderlik tarzı, motivasyon, 

takım çalışması ve sosyal etkileşimdir (Gabrielova & Buchko, 2021). Z kuşağı 

katılımcılar da iş yaşamında liderlere (huzur, manevi karşılık, baskı olmaması, saygı, 

sorumluluk vb.), motivasyona (bol maaş, statü, fazla zaman vb.), takım çalışmasına 
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(anlayışlı iş arkadaşları) ve sosyal etkileşime (sorumluluk, huzur) değinerek yanıtlar 

vermiştir. 

Pandemi sürecinin iş yaşamından beklentilerine etkileri 

Z kuşağı katılımcıların üçü Pandemi sürecinin iş yaşamından beklentileri üzerinde 

herhangi bir etkisi olmadığını belirtirken bir tanesi kısmen değiştireceğini belirtmiştir. İki 

katılımcı “Normalleşmede de çevrimiçi çalışma (2)” beklentisi içindedir. 

ZK1: “…normal zamanda da iş çevrimiçi olmalı…” 

ZK5: “evden çalışılabilecek bir pozisyonda olmanın avantajlı olduğunu gördüm” 

ZK4: “…daha yoğun olduk.” 

ZK9: “Pandemi koşullarında normal olarak kendini geliştirecek ve muhakeme 

yeteneğimi kullanılabilecek pek bir zaman dilimi yakalayamayacağımı düşünüyorum. 

Pandemi süreci insanların maneviyatını tahrip ettiği gibi çalışan herkesin duygu 

durumunu azaltacak düzeye getirebileceği…” 

Diğer katılımcılar ise Pandemi konusunda oldukça karamsar yanıtlar vermiştir. 

Koşulların zorlaştığı (2), zamanın teknoloji ile giderek azaldığını (1) ve 

manevi/psikolojik tahribata yol açtığı (2) ileri sürülmüştür. 

Yöneticilerden neler bekledikleri 

Z kuşağı katılımcılar yöneticilerden beklediklerini şu şekilde ifade etmişlerdir: 

Anlayışlı (7); Özel hayata önem veren (1); Çalışan yanlısı (1); Kusurları görmeyen (1); 

Değer veren / saygı gösteren / nazik (4); İlgili (1); Aşağılamayan / köle gibi görmeyen 

(1); Kriz yönetebilen (1); Güvenilir (1); Sabırlı (2); Güleryüzlü (1); Disiplinli (1); 

Sorgulayıcı / araştırmacı. Bu araştırmada yöneticilere yöneltilen Z kuşağının 

beklentilerini karşılamaya hazır olup olmadıkları sorusuna alınan yanıtlar ile Z kuşağının 

yöneticilerden neler beklediğine ilişkin yanıtlar Tablo 15’te karşılaştırılarak örtüşenlerin 

(benzeşenler) altı çizilmiştir. 
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Tablo 15. Yöneticinin Kendini Değerlendirmesi ile Z Kuşağının Yönetici Beklentileri 

Karşılaştırması 

Yöneticinin Kendini Tanımlaması Z Kuşağının Yönetici Beklentileri 

- İletişim sorunu yaratmayan 

- Kuşağı iyi tanıyan 

- Dönüşüme uyum sağlayabilen 

- Kuşağın hayal gücüne inanan 

- Ne istediğini belirten 

- Sabırlı 

- Öğretici 

- Anlayıcı ve dinleyici 

- Kuşak çatışmalarını asgariye indiren 

- Adapta olabilen 

- Elinden geleni yapan 

- Anlayışlı  

- Özel hayata önem veren 

- Çalışan yanlısı 

- Kusurları görmeyen 

- Değer veren / saygı gösteren / nazik  

- Sabırlı  

- İlgili 

- Aşağılamayan / köle gibi görmeyen 

- Kriz yönetebilen  

- Güvenilir  

- Güleryüzlü  

- Disiplinli  

- Sorgulayıcı / araştırmacı 

 

 

Literatürde Z kuşağının önceki kuşaklar gibi kendini çalışmaya feda eden kuşak 

olmaktan çok iş-özel yaşam dengesini kurabilecekleri işlere yönelmek istedikleri 

belirtilmiştir (Lidija, Kiril, Iliev, & Shopova, 2017). Bir Z kuşağı katılımcının 

yöneticilerden özel hayata önem vermesini istemesi bu bulguyla paraleldir. 

ZK1: “Yöneticim anlayışlı, özel hayata önem veren, çalışanın başka hayatı da 

olduğunu kanıksamış, çalışan yanlısı biri olmalı.” 

Iorgulescu’nun (2016) 770 üniversite öğrencisi Z kuşağı üzerinde yaptığı vaka 

analizi sonuçları öğrencilerin sürekli gelişime ihtiyaç duyduklarını, iş yaşamında 

yöneticileriyle ilişki kurmak isteyip onlardan öğrenmek istediklerini ve bu faktörün iş 

seçimlerinde dördüncü sırada yer aldığını ortaya koymuştur (Iorgulescu, 2016). Bu 

çalışmada da Z kuşağının yöneticilerinin ilgili, sabırlı ve anlayışlı olmasının gerektiğinin 

dile getirilmesi Z kuşağının yöneticilerinin öğretici olmasını istediğini göstermektedir. 

ZK10: “Anlayışlı, sabırlı, empati kurabilen, saygı çerçevesinde iletişim 

kabiliyetine sahip olması…” 
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BÖLÜM 5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bazı yazarlar, işyerlerinde yaşanan çatışmalarının farklı kuşaklara mensup 

çalışanların birbirlerini yanlış anlamasından kaynaklandığını iddia ederken, bazıları ise 

bu düşünceyi bir efsane olarak görmezden gelmektedir. Bireyleri yaşlarına, cinsiyetlerine, 

etnik kökenlerine, dinlerine ve kültürlerine göre klişeleştirme girişimlerinin doğru 

olmadığını düşünmekteler. Yaş farklılıklarından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık 

iddiası, bireylerin tatminsizliklerini ve kötü davranışlarını örtmek için bir hayal gücü 

olarak görülmektedir. 

Bu çalışmada yapılan derinlemesine görüşmelerde yöneticilerin Z kuşağı ile ilgili 

akıllarına gelen ilk kavramlar: sanal dünya/internet ve aynı türden sayılabilecek sosyal 

medya ve teknoloji çocukları terimlerinden oluşmaktadır. Literatürde bu kuşağın 

teknoloji dehaları/yerlileri (digital geeks / natives) olduğu bulgularıyla örtüştüğü gibi, 

yöneticilerin verdiği cevapların Z kuşağının iş yerindeki problemlere teknoloji ile çözüm 

getireceğini de düşündüklerini göstermektedir.  Yine aynı şekilde faydalı işler 

yapacakları, yenilikler getirerek yeni iş alanları oluşturacakları yönünde de fikirleri 

vardır. Bu durum araştırmanın önermelerinden Önerme 1; “Yöneticiler, Z 

kuşağından hız ve teknoloji anlamında beklentiler içindedir” (Stuckey, 2016), 

ifadesini doğrulamaktadır. 

Görüşmelere katılan yöneticilerin birçoğu Z kuşağının beklentilerine hazırlıklı 

olduklarını, yeterli kapasiteye sahip olduklarını belirtmiştir. Kuşağı iyi tanıdıklarını ve 

böylece kuşak çatışmalarını minimize edecek yetenekte olduklarını, onlara karşı sabırlı, 

anlayışlı ve dinleyici olduklarını, iletişim sorunu yaşamadıklarını, ellerinden geleni 

yaparak öğretici olduklarını belirtmiştir. Bu sonuç araştırmanın önermelerinden 

Önerme 2; “Yöneticiler, önyargılı ya da sağduyulu davranma biçimlerinden birini 

seçerek Z Kuşağı ile iş yaşamına hazırdır” (Maioli, E., 2017) ifadesini 

doğrulamaktadır. 

Yöneticilerin bir kaçı ise Z kuşağından hiçbir şey beklemediğini, onların isteklerini 

karşılamak gibi bir kaygılarının olmadığını, onlarla aynı düşünce yapısında olmadığını 
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ve onlardan umutsuz olduğunu belirtmiştir. Bu durum kuşaklar arasındaki derin farka 

işaret eder niteliktedir. 

Çoğu çalışan, kaç yaşında olursa olsun, diğerlerinden daha fazla kaybetme korkusu 

nedeniyle (örneğin, güç ve statü) herhangi bir değişikliğe karşı çıkar. (McCaffree, 2007), 

bu nedenle, çalışanların kuşaksal demografisinin, iş değerlerindeki ana anlaşmazlığın 

kaynağı olduğu iddiasını çürütmekte ve iş yerinde yaşanan anlaşmazlıkların çoğunlukla 

kişisel gündemlerden, bencillikten ve bireylerin karşılanmamış hedeflerinden 

kaynaklandığını vurgulamaktadır. 

Deal (2007), kuşaklar arası çatışmanın gerekçelerinin zayıf olduğunu ve tüm 

kuşaklardan bireylerin aynı güdülere sahip olduğuna inanmaktadır. İş değerlerini ve 

beklentilerini şekillendiren asıl şey dürüstlük, sevgi, mutluluk, değer duygusu, saygı ve 

vicdanlılık gibi değerlerdir.  

Tüm çalışanlar, meslektaşlarının ve üstlerinin kendilerine değer vermesini ister ve 

güvenli ve uyumlu bir yerde çalışmak isterler. Ayrıca, net kariyer basamaklarına sahip 

olmayı, teknolojik yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmek için eğitilmeyi, iyi kararlar 

vermeyi ve performansları için anında geri bildirim ve ödüller almayı arzu ederler. Bunlar 

hem genç hem de yaşlı çalışanların ortak ihtiyaçları ve beklentileridir.  

Yapılan görüşmelerde Z kuşağı katılımcılara çalışma yaşamına değin beklentileri 

sorulduğunda ilk üçte yer alanlar (1) Güleryüz / İyi, anlayışlı iş arkadaşları (2) Bol maaş 

/ emeğin karşılığı almak (3) Saygı / statü olmuştur.  Aslında bir bakıma bu beklentilerden 

bir kısmı aynı zamanda yöneticilerden de beklenenler anlamına gelmektedir (huzur, 

manevi karşılık, baskı olmaması, saygı, sorumluluk vb.) Bu sonuç araştırmanın 

önermelerinden Ö3; “Z kuşağı iş yaşamından dolgun ücret beklemektedir” 

(Kızıldağ, Duygu, 2019, s. 32) ifadesini doğrulamaktadır. 

Güleryüz ve iyi iş arkadaşlarının daha sık ifade edilerek dolgun maaşın da üstünde 

yer alması Z kuşağı katılımcılarının maneviyata daha fazla önem verdiklerinin göstergesi 

olarak sayılabilir. Yine de istenen ücretin “bol maaş” olarak ifade edilmesi Z kuşağının 

asgari ücret ve yeni mezun ücretleri değerlendirildiğinde günümüz gerçeklerinden biraz 

uzak beklentiler içinde oldukları söylenebilir. 

Anlaşıldığı üzere Z kuşağı maneviyat, kariyer ve ücret ile motive edilebilir. İş ve 

kişisel tatminlerini ortak bir dil ile gerçekleştirebilecekleri özgürleştirici çalışma 
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ortamları sunulabilir. Daha az yüz yüze ancak daha fazla çevrimiçi işbirliğinde olacak 

liderleri olmasını hayal ediyorlar. Bu esneklikler ve samimi yapılandırılmış seçim 

yapabilme özgürlükleri ile çalışma hayatına yüksek katkı sağlayacakları 

düşünülmektedir. Yöneticilerinin bu hususlarda mentorluk ederek ortak çalışma ve 

işbirliği ile yeterli başarı ortamlarını oluşturması muhtemeldir (Lidija, Kiril, Iliev, & 

Shopova, 2017). Bu sonuç araştırmanın önermelerinden Ö4; “Z kuşağı esnek 

çalışmayı tercih etmektedir” (Looper, 2011) ifadesini doğrulamaktadır. 

Çalışma hayatına yeni girecek olan Z kuşağı ve onları bekleyen Y kuşağı yöneticiler 

arasında en fazla anlaşmazlık çıkabileceği alanlar liderlik tarzı, motivasyon, takım 

çalışması ve sosyal etkileşimdir (Gabrielova, K.; Buchko, A. A., 2021). Z kuşağı 

katılımcılar da iş yaşamında liderlere (huzur, manevi karşılık, baskı olmaması, saygı, 

sorumluluk vb.), motivasyona (bol maaş, statü, fazla zaman vb.), takım çalışmasına 

(anlayışlı iş arkadaşları) ve sosyal etkileşime (sorumluluk, huzur) değinerek yanıtlar 

vermiştir. 

Z kuşağı bireyleri her ne kadar teknoloji çocukları olsalar da, iş yaşamında pek çok 

şeyi değiştireceğine inanılsa da, ekonomik zorlukların, siyasi savaşların, çevresel 

olayların ve birçok buhranın içinde büyüdüklerinden ve son zamanlarında yaşanan 

Pandemi süreci ile birlikte, garanti işlere yoğunlaşacakları da aşikârdır. Bu nedenle 

memur olmak isteyecekleri bir gelecek de hayal edebilirler. Ebeveynlerinin bu denli zorlu 

koşullarda yaşamlarına şahit olduklarından bu seçeneğe de yönelecekleri 

düşünülmektedir. Her ne iş yapacak olurlarsa olsunlar iş hayatına yenilikler getirecekleri, 

birçok anlayışı değiştirecekleri bir gerçek. Ancak bu teknolojik çocukların 

yöneticilerinden talepleri de yapılan görüşmelerde görüldüğü gibi: Anlayışlı, özel hayata 

önem veren, çalışan yanlısı, kusurları görmeyen, değer veren / saygı gösteren / nazik, 

ilgili, aşağılamayan / köle gibi görmeyen, yönetebilen, güvenilir, sabırlı, güleryüzlü, 

disiplinli, sorgulayıcı / araştırmacı şeklindedir. Bu sonuç araştırmanın önermelerinden 

Ö5; “Z kuşağı genel iş yapış biçimlerini değiştirme potansiyeline sahiptir” (Gündüz, 

Şafak; Akşit, Belma, 2018) ifadesini doğrulmaktadır. 

Z kuşağının yöneticileri olacak olan Y kuşağı da internet ve teknoloji kavramı ile 

büyüyen günümüz teknolojisinin yakın mimarları olduklarından, birbirleri ile gelişim 
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üzerine kuracakları iyi niyetli ve samimi bir iletişim tarzıyla, günümüz çalışma 

düzeninden çok daha pratik ve teknolojik iş gücü üretecekleri beklenmektedir. 

Gelecekte işletmeler tüm çalışanların benzerliklerine odaklanmayı tercih etseler de, 

maalesef, gerçekte, çalışanlar arasında daha samimi bir kişilerarası ilişki geliştirmenin 

önünde duran farklılıklarıdır. Belki farklı nesillerin gerçekten de farklı beklentileri ve 

algıları vardır (Angeline, T., 2011). Buna göre birbirlerini anlayamayacakları iletişimde 

zorlanacakları öngörüldüğü durumlarda ise sürekli geliştirme modelleri devreye alınarak 

Y kuşağı yöneticilerin yönetici özellikleri geliştirilmeli, Z kuşağı çalışanların ise iş 

dünyasına adaptasyonu mentorluk eğitimleri ile sağlanmalıdır (Altimier, 2006, s. 7). 

Z Kuşağını yöneteceklere tavsiye vermek gerekirse; Bu dijital kuşağa özerlik 

tanıyıp, girişim seven yanlarını besleyin, sadece iş vermekten kaçının. Helikopter 

ebeveynleri tarafından yetiştirildiklerini aklınızdan çıkarmayın ve motive etmek için 

ödüllendirmekten çekinmeyin. Her ne kadar dijital çocuklar olsalar da yüz yüze iletişim 

kurmayı tercih edin ve seslerinin duyulduğunu ve önemsendiklerini hissettirin. Gerek iş 

hayatında gerek okul hayatında yardım etmeye oldukça meyilli bir nesil olduklarını 

unutmayın, bu nesilin işleri oldukça kolaylaştıracağına inanın. 

İnsanların mutlu oldukları yerlerde/işlerde daha iyi çalıştığı konusunda herkes 

hemfikirdir. Yöneticiler, takdir edildiğini ve anlaşıldığını hisseden çalışanların daha 

üretken, verimli, hatta daha sağlıklı olduğunu defalarca gözlemlemişlerdir. Yöneticiler ve 

liderler, birimlerindeki çalışanlar arasında uyumu sağlama hususunda kritik bir rol 

oynarlar. Ancak birçok yönetici, kuşak ve kişilik sorunları konusunda herhangi bir eğitim 

almadığından farklılıklar çatışma ortamlarına dönüşebilmektedir. Yöneticiler ve liderler 

için çok kuşaklı/yeni kuşaklı eğitimler, çalışanlar arasındaki çatışmalar konusunda farklı 

bir bakış açısı sağlayacaktır. Yöneticiler, çalışanların bireysel ihtiyaçlarını daha iyi anlar 

ve bu konuda onlara yardımcı olurlarsa bu yeni nesli başarılı bir şekilde yöneteceklerdir 

(Altimier, 2006). 

Çalışmada ayrıca Pandemi sürecinin gerek Z kuşağının iş algısında, gerekse iş 

dünyası ve yöneticilerde bıraktığı izlere de yer verilmiştir. Araştırmacılara, bu konuyla 

ilgili çok daha ayrıntılı çalışma yapılması önerilmektedir.  
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EKLER 

EK 1 – Yöneticiler için Derinlemesine Mülakat Soruları 

Cinsiyet 

Yaş 

Pozisyon 

İş yaşamındaki süresi 

1. Z Kuşağı deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

2. Z kuşağından beklentileriniz nelerdir? 

3. İş yaşamında Z kuşağının neleri değiştireceğine inanıyorsunuz? 

4. Z kuşağının iş yaşamından ve sizlerden beklentilerini karşılayabilecek 

misiniz? 
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EK 2 – Z Kuşağı için Derinlemesine Mülakat Soruları 

Cinsiyet 

Yaş 

Ebeveynlerin Mesleği 

Ailenin gelir durumu 

Okulu / Bölümü 

Abla-Ağabey (varsa) mesleği ya da eğitim durumu 

1. Çalışmak deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

2. Çalışma yaşamından beklentileriniz nedir? Çalışma koşulları açısından 

beklentilerinizi düşündüğünüzde ilk 3 sırada neler olurdu?  

3. Pandemi süreci iş yaşamından beklentilerinizi değiştirdi mi? 

4. Yöneticilerinizden beklentileriniz nelerdir? 
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EK 3 – Katılımcılardan Alınan Cevapların Sınıflandırılmamış Ham Hali 

YK 1 

Cinsiyet: Kadın 

Yaş: 50 

Pozisyon: Akademisyen 

İş yaşamındaki süresi: 28 

1. Z Kuşağı deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Sanal dünyada vakit geçirmeyi seven, sosyalliğini sosyal medyada gerçekleştiren 

bir nesil. Genelde sessiz ve içine kapanık. Anne-babaları oldukça eğitimli. 

2. Z kuşağından beklentileriniz nelerdir? 

Verilen işi zamanında yapmak. İşi aksatmamak. Bazen bazı işleri fazla 

sorgulamadan yapmak. Potansiyelini açığa çıkarma konusunda hevesli olmak 

3. İş yaşamında Z kuşağının neleri değiştireceğine inanıyorsunuz? 

Dinlenmeyi çok seviyorlar. Esnek çalışma tercihleri diye düşünüyorum. 

Dolayısıyla evden çalışma uygulaması devam edecek gibi duruyor.  Bize çok fazla konuda 

yardımcı olabileceklerini düşünüyorum. Özellikle yeni iletişim teknolojilerini kullanma 

konusunda. Bizlere ters mentorluk bile yapabilecek durumdalar. 

4. Z kuşağının iş yaşamından ve sizlerden beklentilerini karşılayabilecek 

misiniz? 

Z kuşağında bir yeğenim var üniversitede. Dolayısıyla çok iyi tanıyorum bu kuşağı 

diyebilirim. Kendimi gençlere yakın görüyorum. Gençleri sevdiğim için iletişim sorunu 

yaşamayacağımı düşünüyorum. 

 

YK 2 

Cinsiyet: Erkek 

Yaş: 40 

Pozisyon: Kurucu Genel Müdür 
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İş yaşamındaki süresi: 18 

1. Z Kuşağı deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Altımda çalışan gençler, hızlı, düşük kalitede iş. 

2. Z kuşağından beklentileriniz nelerdir? 

Tarif ettiğim isleri en doğru şekilde yapmaları, yorum yapmaları ancak benim 

dediğim şekilde uygulamaları. 

3. İş yaşamında Z kuşağının neleri değiştireceğine inanıyorsunuz? 

Daha hızlılar ancak daha yüzeyseller, detay hataları çok var, o yüzden benim 

dediğimi yapmalılar, ancak neden bu şekilde yapıldığını öğrenmek gibi dertleri yok. 

Nihai olarak her şey daha hızlı ama daha az kaliteli olacak. 

4. Z kuşağının iş yaşamından ve sizlerden beklentilerini karşılayabilecek 

misiniz? 

Hiçbir zaman onlarla ayni düşünce yapısında olamayacağım, o yüzden onların 

beklentilerini karşılamak gibi bir niyetim yok. 

 

YK 3 

Cinsiyet: Kadın 

Yaş: 35 

Pozisyon: Öğretmen (Zümre Başkanı) 

İş yaşamındaki süresi: 14 

1. Z Kuşağı deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Teknolojiyi çok iyi kullanabilen ve girdikleri ortama yenilik getirebilecek bireyler 

olarak düşünüyorum. Eski ile yeni çatışması olduğu gibi gelenekselci ile yenilikçi 

arasında da çatışma olacak diye düşünüyorum. Çatışmayı da faydaya dönüştürmek 

bireylerin elinde. Z kuşağı ile biraz da hazıra alışan bireyler aklıma geliyor her şey 

ellerinin altında. 

2. Z kuşağından beklentileriniz nelerdir? 
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Z kuşağının eskiden problem olarak görülen birçok şeye teknoloji ile çözüm 

bulacağını düşünüyorum. Örneğin öldürücü hastalıkların etkisi azalacak. Ayrıca duyarlı 

bireyler olacaklarını da düşünüyorum. Yani bir yandan tüketime hizmet eden buluşlar 

yapsalar da çevre dostu bilinciyle hareket edebilirler.  

3. İş yaşamında Z kuşağının neleri değiştireceğine inanıyorsunuz? 

En büyük umudum öğretmenlerin imza ile kontrol edilmesini değiştirecekler 😃 

daha teknolojik bir sistemle öğretmenlerin toplantı vb. Etkinliklere katıldığını gösteren 

bir şey bulsalar çok sevineceğim. Sınıf ortamında akıllı tahta kullanımında 

öğretmenlerine yardım ederek arkadaşları arasında itibarlarını artıran ortaokul 

öğrencilerini düşündüğümde iş yaşamında daha büyük dönüşümler olabilir. Vakit 

kaybettiren dosya gibi işlemleri daha pratik hale getirebilirler. Ayrıca saygı olarak 

adlandırılan büyüklerin yanında hanım hanım oturma düşüncesini de değiştirecekler diye 

düşünüyorum çünkü bu gençler hareketli elleri kolları sabit duramıyor, telefona gelem 

bir bildirim ile aniden toplantıdan çıkıp yazıcıdan çıktı almaya gidebilirler. Eski 

kuşakların “Bizim zamanımızda...” diye başlayan söylemlerine hızlı bir nokta 

koyabilirler.  

4. Z kuşağının iş yaşamından ve sizlerden beklentilerini karşılayabilecek 

misiniz? 

Hepsini olmayabilir ama bizler de bu dönüşüme uyum sağlamalıyız diye 

düşünüyorum yoksa birer eğitimci olarak bizler geride kalacağız. Elbette bu tüm 

değerlerden vazgeçmek değil,  etkileşim ve iletişimle birbirimizden öğrenerek yola devam 

etmek bana mantıklı geliyor. İş yaşamında beklentilerin karşılanması için kemikleşmiş 

yapıların danışmanlık, mentorluk ve koçluk hizmeti ile bir an önce tanışması gerektiğini 

düşünüyorum. 

 

YK 4 

Cinsiyet: Kadın 

Yaş: 35 

Pozisyon: Öğretmen (Zümre Başkanı) 
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İş yaşamındaki süresi: 12 

1. Z Kuşağı deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

İnternet çağı kuşağı, teknoloji çocukları, Sanal âlem çocukları, hızlı ve analitik 

düşünen nesil. 

2. Z kuşağından beklentileriniz nelerdir? 

Haklarını aramaya düşkün oldukları için adaletli bir düzenin inşa edilmesi 

konusunda umutluyum. 

3. İş yaşamında Z kuşağının neleri değiştireceğine inanıyorsunuz? 

Hayal dünyaları çok geniş ama iş bağlılıkları çok düşük olduğu için bu konu biraz 

karmaşık. Hayal kırıklığı da olabilir çok güzel şeyler de çıkabilir. 

4. Z kuşağının iş yaşamından ve sizlerden beklentilerini karşılayabilecek 

misiniz? 

Görev adamı olmadıkları için onları genelde kendi haline bırakıp yaratıcı şeyler 

yapmalarını sağlamak lazım. Ne istediğimizi belirtip onların hayal gücüne inanmak 

gerekiyor. 

 

YK 5 

Cinsiyet: Kadın 

Yaş: 54 

Pozisyon: Mimar 

İş yaşamındaki süresi: 32 

1. Z Kuşağı deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Gözlemlerime göre z kuşağı 90 ve sonrası doğumlular diyebilirim. 

2. Z kuşağından beklentileriniz nelerdir? 

Daha kaliteli, daha bilinçli bir hayat yaşamak için gereken şartları sağlamak. 

3. İş yaşamında Z kuşağının neleri değiştireceğine inanıyorsunuz? 
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Çok fazla değiştirebileceklerini sanmıyorum. Teknolojiye bizden daha hâkim 

olmaları araştırma yöntemleri geliştirmeleri veya mantık kullanmalarını sağlamıyor. 

Ezberciler. Konulan kuralları konuya uymadığı zaman değiştiremiyorlar. Saçma da olsa 

sorgulamadan kuralı uyguluyorlar. Her şeye formülü olan problem gibi bakıyorlar. 

4. Z kuşağının iş yaşamından ve sizlerden beklentilerini karşılayabilecek 

misiniz? 

Yapabileceklerini tespit edip ona göre iş paylaşımı yapıyorum. Mümkün olduğu 

kadar samimi ve dürüst, kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam yaratmaya 

çalışıyorum. İşe bakış acılarını geliştirmek için sabırla öğretici olmaya çalışıyorum. 

 

YK 6 

Cinsiyet: Erkek 

Yaş: 52 

Pozisyon: Nüfus Müdürü (Kamu) 

İş yaşamındaki süresi: 30 

1. Z Kuşağı deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Z kuşağı denince aklıma ilk olarak toplumda yaşayan bireylerden farklı bir 

kuşağın, gençlerin hareketleri, davranışları, tutum ve davranışları gelmektedir. 

2. Z kuşağından beklentileriniz nelerdir? 

Z kuşağından beklentilerim, sahip olduğumuz dünyaya faydalı işlerin 

yapılmalarına katkı sağlamaları. 

3. İş yaşamında Z kuşağının neleri değiştireceğine inanıyorsunuz? 

İş yaşamında daha önceki kuşaklar gibi bazı şeyleri değiştireceğine inanıyorum. 

4. Z kuşağının iş yaşamından ve sizlerden beklentilerini karşılayabilecek 

misiniz? 

Z kuşağının iş yaşamından ve bizlerden beklentilerini ancak onları anlamakla ve 

dinlemekle başlayacağına inanıyorum. Her dönemin geçiş aşamalarındaki çatışımalar en 

asgari seviyeye indiği anda onların beklentileri karşılanmış olur. 
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YK 7 

Cinsiyet: Erkek 

Yaş: 41 

Pozisyon: Ürün Müdürü 

İş yaşamındaki süresi: 18 

1. Z Kuşağı deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Z kuşağı deyince aklıma ilk gelen şey teknoloji ve değerler oluyor. Teknolojinin 

içine doğan bu nesilde değerlerimizin tam olarak algılanamaması ve icra edilememesi, 

ya da farklı yorumlanması enteresan geliyor. 

2. Z kuşağından beklentileriniz nelerdir? 

Z kuşağının özellikle iş alanında çok farklı yenilikler getireceğini ve adını bile 

duymadığımız yeni iş imkânlarının kapılarını açacağını düşünüyorum. Bu iş alanlarının 

içeriği ne kadar dolu olur o konuda ciddi endişelerim var, ama şundan eminim, 

günümüzde var olan bazı meslekler, tıpkı geçmişte de olduğu gibi, yok olacak ve yeni bu 

kuşak farklı iş alanları ile karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. 

3. İş yaşamında Z kuşağının neleri değiştireceğine inanıyorsunuz? 

Bir önceki soruyla paralel olarak iş hayatında evet yenilikler gelecek. Ancak şu 

anki anlayıştan biraz daha farklı olarak home-office daha da artacak. Z kuşağının işleri 

parmaklarının uçlarında olacak gibi görünüyor. 

4. Z kuşağının iş yaşamından ve sizlerden beklentilerini karşılayabilecek 

misiniz? 

Yeniliklere açık biri olarak evet buna çalışacağım, ama içeriği boş bir istek veya 

talep için de kılımı kıpırdatmam. Kendimi ve öğrencilerimi geliştirmeye yardımcı olacak 

her türlü içerik vs her şeye açığım. Ben elimden geleni yapmaya çalışırım. Ancak onların 

beklentileri konusunda emin olamıyorum. Beklentinin içeriğine bağlı. 

 

YK 8 

Cinsiyet: kadın 
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Yaş: 46 

Pozisyon: Gen.müd.asistanı 

İş yaşamındaki süresi:23 

1. Z Kuşağı deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Akıllı, hızlı, özgüveni yüksek, teknoloji çocukları  

2. Z kuşağından beklentileriniz nelerdir? 

Teknoloji çağı çocukları olduklarından bilginin peşinden gidip duydukları ile 

yetinmeyip sonuna kadar araştırıyorlar. Otoriteye karşı bizim nesil gibi boyun 

eğmiyorlar, kendi bildikleri doğruların peşinden gidiyorlar. Umutluyum onlardan.  

3. İş yaşamında Z kuşağının neleri değiştireceğine inanıyorsunuz? 

Bireyselliklerine düşkünler ama sosyalleşme konusunda da oldukça başarılılar. 

Sosyal medyadaki gibi hızlı hayat tempolarını iş hayatına taşımazlarsa çok başarılı 

olurlar.  

4. Z kuşağının iş yaşamından ve sizlerden beklentilerini karşılayabilecek 

misiniz? 

8 ve 10 yaşında iki kız çocuğu annesi olarak kendimi onların hayatlarına ve 

isteklerine adapte etmeye çalışıyorum. Ama kolay bir nesil olmadıkları kesin. 

 

YK 9 

Cinsiyet: Kadın 

Yaş: 42 

Pozisyon: Satış Yöneticisi 

İş yaşamındaki süresi:24 

1. Z Kuşağı deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

21.yüzyılın ilk nesli 

2. Z kuşağından beklentileriniz nelerdir? 
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Teknolojinin gelişmesiyle beraber daha bireysel yaşamaları ve eskiden kalan 

birçok kavramlardan uzak yetişmeleri bencil büyümeyi de beraberinde getiriyor. Daha 

insani duygularla ve doğada büyümelerini bekliyorum. 

3. İş yaşamında Z kuşağının neleri değiştireceğine inanıyorsunuz? 

Daha analitik düşündükleri için iş hayatına olumlu anlamda katacakları alanlar 

mutlaka vardır. Teknolojiyi yerinde kullanırlarsa birçok alanda ülkemize hizmet 

edeceklerine inanıyorum 

4. Z kuşağının iş yaşamından ve sizlerden beklentilerini karşılayabilecek 

misiniz? 

Tatminsiz ve her şeyden çabuk sıkılan bir nesil olduğu için beklentilerin 

karşılanması konusunda çok umutlu değilim. 

 

YK 10  

Cinsiyet: Kadın 

Yaş: 39 

Pozisyon: Müdür Yardımcısı 

İş yaşamındaki süresi: 17 

1. Z Kuşağı deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor?  

Heyecan. 

2. Z kuşağından beklentileriniz nelerdir?  

Öğrenmeye olan merakları. 

3. İş yaşamında Z kuşağının neleri değiştireceğine inanıyorsunuz?  

Öğrenme merakı, yeni gelişmelere hızlı adaptasyon, çabuk öğrenme yetenekleri 

sayesinde çalıştıkları kurumun teknolojik değişmelere, yeni gündemlere karşı dinamik ve 

dayanıklı tutabilme avantajları olduğuna inanıyorum.  

4. Z kuşağının iş yaşamından ve sizlerden beklentilerini karşılayabilecek 

misiniz? 
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Umarım. 

 

ZK 1 

Cinsiyet: Kadın 

Yaş: 23 

Ebeveynlerin Mesleği: Anne Mimar / Baba vefat 

Ailenin gelir durumu: 25 bin 

Okulu / Bölümü: Üniversite-İşletme 

Abla-Ağabey (varsa) mesleği ya da eğitim durumu: Yok 

1. Çalışmak deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Stresli, zor yaşam 

2. Çalışma yaşamından beklentileriniz nedir? Çalışma koşulları açısından 

beklentilerinizi düşündüğünüzde ilk 3 sırada neler olurdu?  

Bol maaş, fazla zaman, iyi iş ortamı. 

3. Pandemi süreci iş yaşamından beklentilerinizi değiştirdi mi? 

Değiştirdi, normal zamanda da iş çevrimiçi olmalı. 

4. Yöneticilerinizden beklentileriniz nelerdir? 

Yöneticim anlayışlı, özel hayata önem veren, çalışanın başka hayatı da olduğunu 

kanıksamış, çalışan yanlısı biri olmalı. 

 

ZK 2 

Cinsiyet: Erkek 

Yaş: 21 

Ebeveynlerin Mesleği: Baba/İşçi – Anne/Ev hanımı 

Ailenin gelir durumu: Gelir gidere eşit 

Okulu / Bölümü: Üniversite-Mimarlık 



82 

 

Abla-Ağabey (varsa) mesleği ya da eğitim durumu: Abi/Üniversite Mezunu 

1. Çalışmak deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Bir iş yerinde karşılığında para kazanılarak verilen hizmet. 

2. Çalışma yaşamından beklentileriniz nedir? Çalışma koşulları açısından 

beklentilerinizi düşündüğünüzde ilk 3 sırada neler olurdu?  

Mesleğimi severek yerine getirebileceğim bir ortam 

Mesleğimi yerine getirirken ruhsal ve maddi olarak karşılığını almam 

Anlayışlı insanlardan oluşan bir ortam 

3. Pandemi süreci iş yaşamından beklentilerinizi değiştirdi mi? 

Hayır değiştirmedi.  

4. Yöneticilerinizden beklentileriniz nelerdir? 

Bana ve iş arkadaşlarıma yeterince anlayışlı olunması, yapılan hatalarda 

desteklenmek, aşağılanmamak ve bu mesleğin temellerinden birisi olduğumun 

unutulmaması. 

 

ZK 3 

Cinsiyet: Kadın 

Yaş: 20 

Ebeveynlerin Mesleği: Anne: Ev Hanımı Baba: Çiftçi 

Ailenin gelir durumu: Orta 

Okulu / Bölümü: Üniversite-Su Ürünleri 

Abla-Ağabey (varsa) mesleği ya da eğitim durumu: 

1. Çalışmak deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor?   

Çalışmak, mesleğimizi en iyi şekilde, hakkını fazlasıyla vererek, vicdanımız rahat 

bir şekilde yapmaktır. 
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2. Çalışma yaşamından beklentileriniz nedir? Çalışma koşulları açısından 

beklentilerinizi düşündüğünüzde ilk 3 sırada neler olurdu? 

Çalışma yaşamı dediğimiz şey birbirine saygı ve sevgiyle yaklaşan insanlarla, 

egoistlikten uzak adaletli bir şekilde olmalıdır. Bu yüzden çalışma koşulları dersek benim 

için ilk 3 de; Adalet, Saygı ve Güleryüz olmalıdır. 

3. Pandemi süreci iş yaşamından beklentilerinizi değiştirdi mi? 

Hayır, değiştirmedi. Aksine işime dört kolla sarılmam gerektiğini anladım. 

4. Yöneticilerinizden beklentileriniz nelerdir?     

Her ne olursa olsun yapacağımız işi saygı ve sevgi çerçevesinde, vicdanımız rahat 

şekilde yapmalıyız. 

 

ZK 4 

Cinsiyet: Erkek 

Yaş: 20 

Ebeveynlerin Mesleği: Anne; Emekli terzi. Baba; Memur 

Ailenin gelir durumu: Orta 

Okulu / Bölümü: Üniversite-İşletme 

Abla-Ağabey (varsa) mesleği ya da eğitim durumu: Yok 

1. Çalışmak deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Zaten çalışıyorum ek iş düşünmüyorum  

2. Çalışma yaşamından beklentileriniz nedir? Çalışma koşulları açısından 

beklentilerinizi düşündüğünüzde ilk 3 sırada neler olurdu? 

İş arkadaşları, iş yükü, sorumluluklar  

3. Pandemi süreci iş yaşamından beklentilerinizi değiştirdi mi? 

Evet daha yoğun olduk 

4. Yöneticilerinizden beklentileriniz nelerdir? 
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İlgi 

 

ZK 5 

Cinsiyet: Kadın 

Yaş: 19 

Ebeveynlerin Mesleği: Anne: Avukat Baba: İş yeri sahibi 

Ailenin gelir durumu: Orta 

Okulu / Bölümü: Üniversite-Halkla İlişkiler 

Abla-Ağabey (varsa) mesleği ya da eğitim durumu: Abla Avukat 

1. Çalışmak deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

İş üretmek 

2. Çalışma yaşamından beklentileriniz nedir? Çalışma koşulları açısından 

beklentilerinizi düşündüğünüzde ilk 3 sırada neler olurdu? 

Çalışma yaşamım çok yoğun olmamasını isterim. Konforlu, emeğimin karşılığını 

aldığım, mesai saatleri normal olmalı. 

3. Pandemi süreci iş yaşamından beklentilerinizi değiştirdi mi? 

Evet, evden çalışılabilecek bir pozisyonda olmanın avantajlı olduğunu gördüm. 

4. Yöneticilerinizden beklentileriniz nelerdir? 

Anlayışlı olmalı, hak edene hak ettiği gibi davranmalı, bizi kölesi olarak 

görmemeli. 

 

ZK 6 

Cinsiyet: Kadın 

Yaş: 19 

Ebeveynlerin Mesleği: Babam ticaretle uğraşıyor annem ev hanımı 

Ailenin gelir durumu: Orta 
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Abla-Ağabey (varsa) mesleği ya da eğitim durumu:  

1. Çalışmak deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Düzenli bir iş hayatının olması, gelirinin olması ve iş hayatı. 

2. Çalışma yaşamından beklentileriniz nedir? Çalışma koşulları açısından 

beklentilerinizi düşündüğünüzde ilk 3 sırada neler olurdu? 

Çalışma yaşamından beklentim mutlu bir iş hayatına sahip olmak ilk üç sırada 

huzur, para, iyi bir statü. 

3. Pandemi süreci iş yaşamından beklentilerinizi değiştirdi mi? 

Hayır, değiştirmedi. 

4. Yöneticilerinizden beklentileriniz nelerdir? 

Yöneticilerin çalışanlara iyi ve nazik davranması kriz durumlarında sakin ve 

mantıksal hareket etmesi. 

 

ZK 7 

Cinsiyet: Kız 

Yaş: 20 

Ebeveynlerin Mesleği: Anne: ev hanımı Baba: işçi 

Ailenin gelir durumu: Gelir gideri karşılıyor. 

Okulu / Bölümü: Üniversite-Bilgisayar Mühendisliği 

Abla-Ağabey (varsa) mesleği ya da eğitim durumu: Ağabey: Bilgisayar mühendisi 

1. Çalışmak deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Meslek, iş, uğraş ve mutluluk 

2. Çalışma yaşamından beklentileriniz nedir? Çalışma koşulları açısından 

beklentilerinizi düşündüğünüzde ilk 3 sırada neler olurdu?  

Güvenli bir iş ortamı, Anlayışlı çalışma arkadaşları, Uygun çalışma saatleri 

3. Pandemi süreci iş yaşamından beklentilerinizi değiştirdi mi? 
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Kısmen 

4. Yöneticilerinizden beklentileriniz nelerdir? 

Anlayış, güven, sabır 

 

ZK 8 

Cinsiyet:  kadın 

Yaş: 19 

Ebeveynlerin Mesleği: Esnaf / Ev hanımı 

Ailenin gelir durumu:  3.500 

Okulu / Bölümü: Üniversite-Çalışma Ekonomisi 

Abla-Ağabey (varsa) mesleği ya da eğitim durumu: Abla Lisans  

1. Çalışmak deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor?  

Çalışma bireyin kendi ayakları üstünde durup birey olarak ihtiyaçlarını 

karşılamada belirli maddiyat karşılığında belirli bir işi hafifletmede yardımcı olması 

durumuna denir diye düşünüyorum. 

2. Çalışma yaşamından beklentileriniz nedir? Çalışma koşulları açısından 

beklentilerinizi düşündüğünüzde ilk 3 sırada neler olurdu?  

Öncelikle işveren ve işçi arasında saygı ve iletişim bozulmadan herhangi bir 

sorun rahatça çözülmelidir. Asla çalışanının hakkından az maaş verilmemeli ve yapacağı 

işte işine karışılmadan baskı olmadan görevini icra edilmesi sağlanmalıdır. 

Saygı  * baskı olmaması * maddiyat  

3. Pandemi süreci iş yaşamından beklentilerinizi değiştirdi mi? 

Aslında sağlık bölümü okuduğum için Pandemi sürecinde sağlıkçıları izlemeye 

daha çok fırsat buldum fakat aslında bu süreçte sağlıkçıların hakkını alamadıklarını bir 

kuru ekmekle geçiştirildiğini izinlerin iptali gibi birçok sonuçla karşı karşıya kaldıklarını 

bununla birlikte de maddi anlamda da ihtiyaçlarını karşılanmadı. Bu durum aslında 

Pandemi sürecinde mesleğin zorluklarına zorluk katılıp aynı zamanda bölüm ile ilgili de 
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biraz gözümü korkuttu. İş yaşamından beklentim aslında Pandemi süreci yüzünden biraz 

daha zorlaştı. 

4. Yöneticilerinizden beklentileriniz nelerdir? 

Öncelikle karşılıklı saygı içerisinde çalışanların işine yanlış yapılmadığı 

durumlar dışında müdahale edilmeden sürekli motivasyon ve yeterli, hakkı olan 

ödemenin yapılmasını yöneticimden bekliyorum. 

 

ZK 9 

Cinsiyet: Erkek  

Yaş: 22 

Ebeveynlerin Mesleği: 

Ailenin gelir durumu: Gelir giderden fazla  

Okulu / Bölümü: Üniversite-Hukuk 

Abla-Ağabey (varsa) mesleği ya da eğitim durumu: Abim avukat. Ablalarımın birisi 

fizyoterapist birisi psikolog 

1. Çalışmak deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Teori olarak aldığım bilgilerin insanlara faydalı gelebilecek durum olan pratiğe 

dökmek geliyor. 

2. Çalışma yaşamından beklentileriniz nedir? Çalışma koşulları açısından 

beklentilerinizi düşündüğünüzde ilk 3 sırada neler olurdu?  

Çalışma arkadaşlarımın ve benim verimli ve faydalı çalışabilmemiz adına tabiri 

caizse takım ruhunun olması gerektiği primer beklentilerimdendir. Bulunduğum çalışma 

yerinin maddi-manevi tatmin etmesi gerektiğini de düşünüyorum. Birçok bilinmeyen 

bilgiler ve yenilikler çalışma yaşamında öğrenileceğinden, çalışma arkadaşlarının ve 

üstlerimizin sorgulayıcı ve araştırmacı yönümüzü pekiştirip, geliştirmesi mühimdir. 

Maneviyat, makul mesai ve güleryüz ilk üç öncelik olarak sayılabilir. 

3. Pandemi süreci iş yaşamından beklentilerinizi değiştirdi mi? 
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İş yaşamından mesai ve çok efor sarf etme konusunda biraz endişem olduğunu ve 

Pandemi koşullarında normal olarak kendini geliştirecek ve muhakeme yeteneğimi 

kullanılabilecek pek bir zaman dilimi yakalayamayacağımı düşünüyorum. Pandemi 

süreci insanların maneviyatını tahrip ettiği gibi çalışan herkesin duygu durumunu 

azaltacak düzeye getirebileceği için bu konularda beklentilerde değişlik mevcut olmuştur 

benim nazarımda. 

4. Yöneticilerinizden beklentileriniz nelerdir? 

Her zaman güleryüz, anlayış ve sorgulayıcı ve araştırmacı durumlarının yekvücut 

olarak yöneticilerimde olması ve yöneticilerin bunlara uyup, araştırmacı ve onun 

besleyecek geri dönütlerin olması beklentilerimin arasındadır. Bu bahsettiğim hususlar 

dışında disiplin olması en önemli unsurlar içinde yer alır. Bunlar benim için yeterli 

beklentilerdir. 

 

ZK 10 

Cinsiyet: Kadın 

Yaş: 22 

Ebeveynlerin Mesleği: Baba tekstil anne hizmet sektörü 

Ailenin gelir durumu: Gelir gideri karşılıyor. 

Okulu / Bölümü: Üniversite-Hukuk 

Abla-Ağabey (varsa) mesleği ya da eğitim durumu: yok 

1. Çalışmak deyince aklınıza ilk olarak neler geliyor? 

Disiplin. İş deneyimi olmadığından deneyimsizlikten korkuyorum. 

2. Çalışma yaşamından beklentileriniz nedir? Çalışma koşulları açısından 

beklentilerinizi düşündüğünüzde ilk 3 sırada neler olurdu?  

 Empati, saygı, disiplin. Sosyal imkânları beni cezbeder, anlayışlı ve sağduyulu 

bir ortam. 

3. Pandemi süreci iş yaşamından beklentilerinizi değiştirdi mi? 
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Değiştirdi. İş yaşamı zorlaştı, hem sağlık açısından hem de psikolojik açıdan 

zorlaştı, evden çalışmayı tercih ederim. 

4. Yöneticilerinizden beklentileriniz nelerdir? 

Anlayışlı, sabırlı, empati kurabilen, saygı çerçevesinde iletişim kabiliyetine sahip 

olması.  
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