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Metodolojimiz:

2019 yılının sonunda Deloitte Global 
tarafından dokuzuncusu gerçekleştirilen 
Y Kuşağı Araştırması kapsamında 43 ülkeden 
toplam 18.400 Y ve Z kuşağına ait kişiye 
yönelik bir anket çalışması yapmıştır. 
Aralarında Türkiye’den 300 kişinin de yer 
aldığı katılımcılara yönelik olarak yapılan bu 
araştırmanın amacı, Y ve Z kuşaklarının, 
dünyada olumlu etkiler yaratmak için ne gibi 
eylemlerde bulunduğu, işten ve işverenden 
neler bekledikleri, işletmelerin toplumdaki 
rolü, ruh sağlığı ve stres gibi pek çok konu 
hakkındaki görüşlerini anlayabilmektir.  

COVID-19 pandemisinin dünyayı etkisi altına 
almaya başladığı 2020 yılının başında 
Deloitte, asıl araştırmayı desteklemek 
amacıyla, 13 ülkeden 9.100 kişinin katıldığı 
ilave bir araştırma yaparak aşağıdaki 
konularda da görüşler edinmiştir:

 Y ve Z kuşaklarının pandemiye nasıl tepki 
verdiği;

 Kendilerinin, işlerinin/iş yerlerinin 
pandemiden nasıl etkilendiği ve işletmeler 
ve devletler hakkındaki görüşleri; ve

 Pandeminin uzun vadedeki muhtemel 
sonuçları. 

Önemli bulgular:

COVID-19 pandemisinin ortaya çıkışı ve salgının yayılmasını önlemeye yönelik olarak alınan tedbirler, Y ve Z 
kuşaklarının davranışlarını etkilemiştir. Pandemi sırasında Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, 
Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD’de gerçekleştirilen anket çalışması, dünya 
geneli ile ilgili olarak aşağıdaki fikirlere sahip olunmasına yol açmıştır:

Bu 13 ülkeden hareketle, COVID-19 salgını esnasında dünya genelindeki Y ve Z kuşaklarının ne gibi bir düşünce 
yapısına sahip olduğunu ve kriz döneminde davranışlarında ne gibi değişiklikler olduğunu anlayabiliriz.

Dünyadaki Durumun Özeti

2020 Deloitte Y Kuşağı Araştırması

Zihinsel sağlık: Pandemi öncesinde anket katılımcılarının yarıya yakını, kendini her zaman ya da
çoğu zaman stres altında hissettiğini belirtmişti. Fakat pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde
yapılan ikinci ankette, her iki kuşağın da kaygı seviyesinde sekiz puanlık düşüş olduğu görüldü. Bu
düşüş, pandeminin neden olduğu sorunlara rağmen, umut ışığının hâlâ korunuyor olduğunun bir
göstergesi niteliğinde.

Finansal durum: Pek çoğu mali açıdan ihtiyatlı davranma eğilimine sahip ve bu konuda bilgili olsa da, 
dörtte üçü sıklıkla kısa ya da uzun vadedeki finansal durumları ile ilgili kaygı duyuyor.

Çevre: Pandemi öncesinde, anket katılımcılarının yarıdan fazlası, iklim değişikliğinin verdiği zararları 
onarmak için çok geç kalındığını düşünüyordu. Sonrasında yapılan araştırma ise, pandemi sırasında 
faaliyetlerin azalması neticesinde meydana gelen çevresel iyileşmelerin verdiği umutla, harekete geçmek 
için hâlâ vakit olduğunu düşünenlerden dolayı bu oranın bir miktar düştüğünü gösterdi.

İş ve sadakat: Pandemi öncesinde, en az beş yıl daha mevcut işvereni için çalışmaya devam etmek 
isteyen Y kuşağı kişi sayısı, iki yıl içinde işten ayrılmayı düşünen kişi sayısından fazlaydı. Bu da, 
işverenlerin çalışanların ihtiyaçlarını karşılama noktasında başarılı olduğunun bir göstergesi niteliğindeydi. 
Pandeminin sadakat durumunu nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.

Kurumlara ilişkin görüşler: Ankete katılanların çoğu, işletmelerin ve devletlerin pandemi karşısında 
verdikleri tepkilere yüksek notlar verdi. Fakat yine de, işletmelerin ve devletlerin kriz sırasında aldıkları 
aksiyonlar, anket katılımcılarının bu kurumlara ilişkin fikirlerini olumlu yönde değiştirmeye tam 
anlamıyla yetmedi.
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%7

%34

%25

%20

%13

Türkiye’de 300 Y kuşağı kişi ile yapılan görüşmeler

Örneklem profili (ağırlıklandırılmış)

%50%50

Kıdemsiz yönetici

Orta düzey yönetici

Üst düzey yönetici

Daire/Bölüm Başkanı

Üst yönetim ekibi/kurul üyesi

Tam zamanlı ya da yarı zamanlı 
(haftada 30 saatten az) çalışanlar

Geçici bir işte/serbest çalışanlar

Tam zamanlı eğitim sürecinde 
olanlar

Çalışmayanlar/Ücret karşılığı 
olmayan işlerde çalışanlar

Kurum büyüklüğü* 
(çalışan sayısı)

İşteki kıdem/düzey*

Eğitim düzeyi

Çalışma şekliÇocuk sahibi olma durumu

Cinsiyet

1-9

10-99

100-249

250-999

1.000+

Erkek Kadın

Var Yok

* Halihazırda çalışmakta olanlar baz alınmıştır.

Ticari/mesleki yeterlik almaya 
yönelik çalışmalar yürütenler/almış 
olanlar

Lise mezunu

Halihazırda üniversite öğrencisi

Üniversite/yüksek okul mezunu

%41%59

%10
%4

%15

%71

%82

%3

%4

%11

%18

%23

%9
%23

%25
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Her zaman ya da çoğu zaman kaygılı veya stresli hissettiklerini 
belirten Y kuşağı katılımcıların %’si

S43) Ne sıklıkla kendinizi kaygılı ya da stresli hissediyorsunuz? 

S11B) Ebeveynlerinizin kuşağına kıyasla sizin kuşağınızın genel anlamda daha mutlu ya da daha 

mutsuz olacağını, veya mutluluk düzeyinin aynı kalacağını düşünüyor musunuz?

Dünya 2020

%44

Ebeveynlerinin kuşağından daha mutlu ya da daha mutsuz 
olacağına inanan Y kuşağı katılımcıların %’si 

%17

%66

%26

%45

Daha mutlu Daha mutsuz

Türkiye Dünya

%55

%53 %58

Stres ve mutsuzluk

Türkiye
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S44) Aşağıdakiler, kaygı ya da stres düzeyinize ne ölçüde etki ediyor?

Stresin işten izin almak için geçerli bir sebep olup olmadığı 
konusunda fikir belirten Y kuşağı katılımcıların % oranları

S45) Sizce kaygılı ya da stresli hissetmek işten izin almak (ör. hastalık izni, mazeret izni) için 
geçerli bir sebep mi?

%47

%41

%41

%40

%26

Ailemin refahı

Günlük mali durumum

Uzun vadedeli mali durumum

İşimle/kariyerimle ilgili olasılıklar

Fiziksel/ruhsal sağlığım Türkiye’deki Y kuşağı

Kendini her gün stres altında hissettiğini belirten Y kuşağı katılımcılar 
ve bu stresin en önemli nedenlerinin % oranları: 

Türkiye

Dünya %50

%62

%39

%26

%12

%11

Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok/Fikir belirtmek istemiyorum

Stres ve mutsuzluk
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S46) Son 12 ayda kaygı ya da stres sebebiyle işten izin (ör. hastalık izni, mazeret izni) aldığınız 
oldu mu? (izin alma sebebinizin kaygı ya da stres olduğunu işvereninize söylemiş olup 
olmadığınızdan bağımsız olarak)

S47) Kaygı ya da stres nedeniyle izin aldığınızda sebebin bu olduğunu işvereninize söylediniz mi? Yoksa 
farklı bir sebep mi öne sürdünüz? **Son 12 ayda kaygı ya da stres nedeniyle işten izin alanlar içindeki 
oran.

Stres nedeniyle işten 
izin alanlardan, izin 
alma sebebinin kaygı ya 
da stres olduğunu 
işverenine söyleyenlerin 
% oranları**

Son 12 ayda kaygı ya da stres sebebiyle işe gelmediği 
zamanlar olan Y kuşağı katılımcıların %’si

%30
Türkiye 

%29
Dünya

%37
Türkiye 

%44
Dünya

%47 %39

Stres ve mutsuzluk
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%
91

%
51

Aşağıdaki önermelere “kesinlikle katıldığını” veya “katılmaya 
eğilimli olduğunu” belirten Y kuşağı katılımcıların %’si

Gezegenin sağlığını korumaya/sürdürmeye yönelik çabaların işe 
yarayacağı konusunda iyimser/kötümser olan Y kuşağı 
katılımcıların %’si

S21) Çevre ile ilgili şu önermelere ne 
ölçüde katılıyorsunuz ya da 
katılmıyorsunuz? - Geri dönülemez bir 
noktaya geldik ve bugüne kadar verilen 
zararları onarmak için artık çok geç. 

S21) Çevre ile ilgili şu önermelere ne ölçüde 
katılıyorsunuz ya da katılmıyorsunuz? - İklim 
değişikliği (küresel ısınma, hava olaylarında büyük 
değişiklikler, vb.) kesinlikle söz konusu ve bunun 
birincil sebebi insan faaliyetleri. 

Geri dönülemez bir noktaya geldik ve 
bugüne kadar verilen zararları onarmak 

için artık çok geç.

İklim değişikliği kesinlikle söz konusu ve 
bunun birincil sebebi insan faaliyetleri.

S6) Gezegenin sağlığını korumaya ve sürdürmeye yönelik çabaların işe yarayacağı konusunda 
genel olarak iyimser misiniz yoksa kötümser mi?

Dünya 2020

%51 %83

Dünya 2020

%20 %22

%46 %42

2019 2020

İyimser Kötümser

%40 %29Dünya 2020

Çevresel endişeler ve davranışlar

Türkiye Türkiye

Türkiye’deki Y kuşağı
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Y kuşağının endişeli olduğu konular ve % oranları

S1b) Bu konular arasında, sizi en çok endişelendiren üçü hangileri?

%37

%34

%32

Türkiye’deki Y kuşağı -
Başlıca 3 konu

Terörizm

İşsizlik

Cinsel taciz

Dünyadaki Y kuşağı - Başlıca 3 konu

1. İklim değişikliği / çevrenin korunması

2. Suç / kişisel güvenlik

3. İşsizlik

Çevresel endişeler ve davranışlar
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S4) Önümüzdeki 12 ayda kişisel mali durumunuzun ne yönde 
değişeceğini öngörüyorsunuz?

S33) Çevre ile ilgili şu önermelere ne ölçüde katılıyorsunuz ya 
da katılmıyorsunuz? - Genel mali durumum ile ilgili olarak 
sıklıkla endişe ediyorum ya da kendimi stres altında 
hissediyorum *kesinlikle katılanlar/katılmaya eğilimli olanlar

S44) Aşağıdakiler, kaygı ya da stres düzeyinize ne ölçüde etki 
ediyor?

%67%42

Dünya - iyileşme olacağını düşünenler 
2020

%22 %76

Dünya - kesinlikle katılanlar/katılmaya eğilimli 
olanlar 2020

Gelecek 12 ayda mali durumlarının iyileşeceğini 
düşünen Y kuşağı katılımcıların %’si

Genel mali durumu ile ilgili olarak sıklıkla 
endişe eden ya da kendini stres altında 
hisseden* Y kuşağı katılımcıların %’si 

Kendini her gün stres altında hissettiğini 
belirten Y kuşağı katılımcılar ve bu stresin en 
önemli kaynağının aşağıdaki gibi olduğunu 
belirtenlerin % oranları:

%41

%41

Günlük mali
durumum

Uzun vadedeli mali
durumum

Türkiye’deki Y kuşağı

Mali endişeler ve davranışlar

Türkiye Türkiye
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S32) Ödemek zorunda olduğunuz masraf kalemlerini (ör. vergi, kira/mortgage, gıda vb.) ödedikten 
sonra kalan paranızın ne kadarını şunlara ayırıyorsunuz: Geleceğe yönelik tasarruf/yatırım 
(gelecekte yapmayı planladığınız büyük satın alımlara yönelik genel tasarruf, emeklilik fonu, 
yatırım/finans portföyü, çocuğunuzun/çocuklarınızın eğitimine yönelik tasarruf), kısa vadeli 
“eğlence” harcamaları (genel harcamalar/sosyal yaşam/eğlence, seyahat/tatil için tasarruf ya da 

harcama, yardım kuruluşları/sizin için önemi olan sebepler), diğer harcamalar (yukarıda 
belirtilmeyen diğer harcamalar). “Bilmiyorum” seçeneğini devre dışı bırakmak amacıyla değişiklik 
yapılmıştır.

Aşağıdaki önermelere katıldığını belirten Y kuşağı kişilerin %’si Y kuşağının “keyfi” harcamaların % dağılımı

S34) Aşağıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış 
olarak işaretleyiniz. Beklemediğim bir 
zamanda gelen yüklü faturalarla ya da 
aniden ortaya çıkan büyük masraflarla mali 
açıdan başa çıkabildim 

S34) Aşağıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış 
olarak işaretleyiniz. Son altı ayda 
ödemediğim ya da ödeyemediğim 
faturalar/sabit gider kalemleri oldu 

%31 %33

Millennials in Turkey

Beklemediğim bir zamanda gelen 
yüklü faturalarla ya da aniden 
ortaya çıkan büyük masraflarla 
mali açıdan başa çıkamadım

Son altı ayda ödemediğim ya da 
ödeyemediğim faturalar/sabit gider 

kalemleri oldu %41 %45 %14

Geleceğe yönelik tasarruf/yatırım Kısa dönemdeki “eğlence” harcamaları

Diğer harcamalar

Dünya
2020 %31 %29

Dünya
2020

%40 %48 %12

Mali endişeler ve davranışlar

Türkiye
2020
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%17

%49

Son derece güvende Orta derece güvende

Dünya 2020

Son derece 
güvende

%23

Orta derece 
güvende

%53

Mevcut işverenleri için çalışmaya devam etmeyeceğini/edeceğini düşünen Y kuşağı
katılımcıların % oranları

Mevcut görevlerinde kendilerini son derece/orta 
derece güvende hisseden Y kuşağı
katılımcıların % oranları

S38) Çalıştığınız işyerindeki mevcut görevinizde kendinizi ne 
kadar güvende hissediyorsunuz?

S8) Eğer seçme şansınız olsaydı, yeni bir kuruma geçmeden ya da farklı bir şey yapmaya başlamadan önce mevcut işvereninizle ne kadar 
daha çalışmak isterdiniz?

Dünya 2020

İki yıl içinde işten 
ayrılmayı düşünenler

%31

En az beş yıl daha 
aynı işyerinde 
çalışmayı düşünenler

%35

%71

%16

%52

%29

İki yıl içinde işten ayrılmayı düşünenler En az beş yıl daha aynı işyerinde çalışmayı düşünenler

Türkiye’deki Y kuşağı 2019 Türkiye’deki Y kuşağı 2020

İş güvenliği ve Endüstri 4.0

Türkiye’deki 
Y kuşağı
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S40) Sizce Endüstri 4.0 mevcut işinizi nasıl etkileyecek (eğer etkileyecekse)?

Endüstri 4.0’ın mevcut işleri üzerinde aşağıdaki etkilere sahip olacağını düşünen Y kuşağı katılımcıların % oranları

%20

%34

%30

%16
%17

%37

%28

%18

İşle ilgili sorumluluklarımın yerini
tamamen ya da kısmen alacak

İşlerimi artıracak ve katma değerli işlere
odaklanmama olanak sağlayacak

İşim üzerinde herhangi bir etkisi
olmayacak

Bilmiyorum

Türkiye’deki Y kuşağı Dünyadaki Y kuşağı

İş güvenliği ve Endüstri 4.0
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S41) Çalışma ortamının giderek daha fazla bir biçimde Endüstri 4.0 tarafından şekillendirildiği bir dönemde gerekli görülecek beceri ve bilgilere sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Çalışma ortamının Endüstri 4.0 tarafından şekillendirildiği bir dönemde gerekli görülen beceri ve bilgilere sahip olduğunu söyleyen Y kuşağı
kişilerin % oranları

%22

%39

%25

%14

%24

%45

%13

%17

Evet, gerekli tüm bilgilere sahibim Biraz bilgi sahibiyim, tüm bilgilere sahip
değilim

Bilgi sahibi değilim, gerekli becerilerden
birkaçına sahibim

Bilmiyorum

Türkiye’deki Y kuşağı Dünyadaki Y kuşağı

İş güvenliği ve Endüstri 4.0
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Aşağıdaki sebeplerle, bir işletmeyle olan ilişkisini kestiğini ya da bir işletmeyle bir ilişki 
kurduğunu belirten Y kuşağı katılımcıların % oranları

S17) Bir tüketici olarak, hiç aşağıdaki sebeplerden dolayı bir işletmeyle ilişki kurduğunuz ya da mevcut ilişkinizi derinleştirdiğiniz oldu mu? 

S18) Bir tüketici olarak, hiç aşağıdaki sebeplerden dolayı bir işletmeyle ilişkinizi kestiğiniz ya da mevcut ilişkinizin düzeyini düşürdüğünüz 
oldu mu?

İşletmelerin genel olarak, faaliyet gösterdikleri 
yerdeki toplum üzerinde son derece/orta 
derece olumlu etki yarattığını düşünen Y 
kuşağı katılımcıların % oranları

S12) Dünya genelindeki işletmelere baktığınızda, işletmelerin 
faaliyet gösterdikleri yerlerdeki toplumlar üzerinde nasıl bir 
etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?

%61 %55 %51
%62

%42 %43

Y kuşağı 2018 Y kuşağı 2019 Y kuşağı 2020

Dünya

Türkiye

İşletmenin, “iyilik yapmak” ile kâr elde etmek arasındaki dengeyi iyi kurmuş olması %25 %37

İşletmenin, çeşitlilik ve dahil etme konusunda aldığı pozisyon/gösterdiği performans %13 %22

İşletmenin kişisel verileri koruma kabiliyeti %20 %23

İşletmenin ortalama bir çalışana kıyasla üst düzey yöneticilere sunduğu ücret/olanaklar %18 %20

İşletmenin, elde ettiği kâra/gelire kıyasla ödediği vergi miktarı %19 %20

İşletmenin ürünlerinin/hizmetlerinin çevre üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri %37 %36

İşletmenin CEO’sunun/yöneticisinin siyasi konularda aldığı pozisyon %20 %11

İşletmelere bakış

Türkiye’deki Y 
kuşağı kişilerden

İlişkisini 
Kesenler 

(%)

İlişki
Kuranlar

(%)
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S15) Aşağıdaki kişi ve kuruluşların sizin üzerinizde ve yaşadığınız dünya üzerinde pozitif mi yoksa negatif mi etkiye sahip o lduğunu düşünüyorsunuz? *Çin hariç

S16) Aynı kişi ve kuruluşların güvenilir/doğru bilgi kaynağı olduğuna ne kadar güveniyorsunuz? *Çin hariç

Aşağıdaki kişi ve kuruluşların dünya üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu ve bunların güvenilir/doğru bilgi kaynağı olarak “çok” güvenilir 
olduklarını düşünen Y kuşağı katılımcıların % oranları

Siyasi liderler

Dini liderler/inanç önderleri

Sosyal medya platformları

İş dünyasının liderleri

Geleneksel medya/gazeteciler

Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Kâr Amacı Gütmeyen 
Kuruluşların liderleri

Aktivistler

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%0 %5 %10 %15 %20 %25

P
o
z
it
if
 e

tk
i 
(%

)

Güvenilir/doğru bilgi kaynağı 
olarak güvenilirlik (%)

Güvenilir/doğru bilgi kaynağı 
olarak güvenilirlik (%)

Türkiye

P
o
z
it
if
 e

tk
i 
(%

)

Dünya

%10
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Yaşadığı ülkedeki ekonomik ve sosyal/politik durumun önümüzdeki 12 ay içinde 
iyileşme göstereceğini düşünen Y kuşağı katılımcıların % oranları

S25) Aşağıdaki ifadelere ne derece 
katılıyorsunuz/katılmıyorsunuz? Dünyadaki siyasi 
bölünmeler/kutuplaşmalar giderek artıyor (ör. farklı bakış 
açılarına daha az tolerans gösteriliyor; uzlaşma talepleri dirençle 
karşılanıyor); dünyadaki toplumsal bölünmeler/kutuplaşmalar 
giderek artıyor (ör. diğer sosyal gruplara/milletlere daha az 
tolerans gösteriliyor, toplum bilinci ya da ortak değerler anlayışı 
zayıflıyor); dünyadaki ekonomik bölünmeler/kutuplaşmalar 
giderek artıyor (ör. en zenginlerle en yoksullar arasındaki fark 
giderek açılıyor)

S2) Tüm faktörleri göz önünde bulundurduğunuzda, önümüzdeki 12 ayda, {#Ülke}’deki genel ekonomik durumun iyileşeceğini mi, 
kötüleşeceğini mi yoksa aynı kalacağını mı düşünüyorsunuz?

S3) Tüm faktörleri göz önünde bulundurduğunuzda, önümüzdeki 12 ayda, {#Ülke}’deki genel sosyal/politik durumun iyileşeceğini mi,
kötüleşeceğini mi yoksa aynı kalacağını mı düşünüyorsunuz?

Dünyanın giderek daha fazla 
bölündüğü/kutuplaştığı konusunda emin 
olan veya böyle düşünmeye eğilimi olan Y 
kuşağı kişilerin % oranları

Ekonomik 
görünüm

%28

%25

%43

%15
%21

%40

%13
%17

2018 2019 2020

Ekonomik Sosyal/politik

Sosyal/politik 
görünüm*

Dünya 2020

Ekonomik Politik Sosyal

%81Dünya
2020:

%79 %76

%91 %91 %89

Dünyaya bakış

Türkiye

Türkiye
2020:
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S24) “Medeni” olmayı başkalarına saygılı ve kibar davranmak olarak tanımlarsak, size toplum olarak birbirimize karşı daha medeni mi davranıyoruz yoksa daha az medeni mi davranıyoruz?

Birbirimize karşı giderek daha medeni / daha az medeni davrandığımızı düşünen Y kuşağı katılımcıların % oranları

%28

%69

%40

%48

Daha Medeni Daha Az Medeni

Türkiye’deki Y kuşağı Dünyadaki Y kuşağı

Dünyaya bakış
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“Y Kuşağının Modu Endeksi”, anket katılımcılarının modunu ölçmekte ve Y kuşağına ait 
kişilerin, dünyanın ve içinde yaşadıkları yerin durumunun iyiye gideceği konusundaki 
iyimserliklerinin görünümünü sunmaktadır.

“Y Kuşağının Modu Endeksi”

Sıfır

Olumlu hiçbir şey 
yok!

100

Her şey harika

Ekonomik 
durum 

Sosyal/
politik 
durum

Kişisel 
mali 

durum

Çevre İşletmelerin 
toplum geneli 

üzerindeki 
etkisi

50

Yarısı ilerleme 
kaydettiğimizi 

düşünüyor

Puanlar, aşağıdaki beş konu hakkında sorulan sorulara verilen 
cevapların birlikte değerlendirilmesi yoluyla, 0 ile 100 
arasında bir skala üzerinde hesaplanmıştır. Bu ölçek bize, 
yıldan yıla olan değişikliklerin yanı sıra, belirli bir yıl içinde 
bölgesel düzeyde ve demografik gruplar arasında meydana 
gelen değişimleri de karşılaştırma imkânı vermektedir.

46
Gelişen

piyasalar

25
Y kuşağı

Türkiye

30
Gelişmiş
piyasalar

37
Dünya

-2 -2 -2 

24 26
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