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Yöntemve global mesajlar

Yöntem:

10.’su yayınlanan Y Kuşağı 
Araştırmasında dünya 
çapında 45 ülkedeki Y 
kuşağından 14.600 ve Z 
kuşağından 8.200 (toplam 
22.928 katılımcı) 
katılımcıdan görüş alındı.

Bu yılki raporda ilk defa saha 
çalışması yürütülen tüm 
ülkelerdeki Z kuşağı 
araştırılmış, daha önce 
sadece Y kuşağı araştırılan
25 coğrafya da dahil 
edilmiştir. Z kuşağının ilk kez 
ülkelerin tamamında
araştırıldığı bu çalışmada Z 
kuşağı için karşılaştırma 
yapılamamıştır.

Saha çalışması 8 Ocak ve 18 
Şubat 2021 arasında 
tamamlandı.

Çalışmada yer verilen Y 
kuşağı 1983- 1994 arası 
doğumluları kapsamaktadır. 
Z kuşağındaki katılımcılar ise 
1995- 2003 arasında 
doğanlardan oluşmaktadır. 

Temel bulgular:

Y ve Z kuşakları dünyanın çevresel sorunlar, eşitsizlik ve ırkçılık açısından kritik bir eşikte olduğuna inanıyorlar. Daha sürdürülebilir ve daha adil bir dünya yaratmak için 
kendilerini ve kurumları sorumlu tutuyorlar. Bu yıl yürütülen çalışma aşağıdaki küresel görüşleri ortaya koymaktadır:

Sonraki bölüm Türkiye'deki Y ve Z kuşaklarının bu temel bulgular konusunda küresel akranlarından nasıl farklılaştığını incelemektedir.

Çevre en önemli endişelerden biri olmayı sürdürüyor. Pandemi dönemi boyunca sağlık hizmetleri ve işsizlik Y kuşağının endişelendiği konuların başında geldi. Yine 
de çevre önceliklerden biri olmaya devam etti (Y kuşağı için 3. sıradayken Z kuşağı için 1. sırada). Katılımcıların yaklaşık %40'ı pandemi sonrasında daha fazla kişinin 
çevre konusunda harekete geçeceğine inanıyor. Ancak katılımcıların %60'ı iş liderleri pandeminin getirdiği zorluklarla ilgilendiğinden, işletmelerin iklim değişikliğiyle 
mücadeleye yardımcı olma konusunda kararlılığının önem kaybetmesinden korkuyor.

Y (%69) ve Z (%66) kuşaklarının üçte ikisi servet ve gelirin eşitsiz bir şekilde dağıtıldığını düşünüyor. Birçok kişi bunun değişmesi için devlet müdahalesine ihtiyaç 
duyulacağına inanıyor. Katılımcıların yaklaşık üçte biri gelir eşitsizliğini azaltmayı isteyen siyasetçileri destekliyor. Katılımcıların yaklaşık %60'ı üst düzey yöneticiler 
ve işçiler arasındaki ücret eşitsizliğini kısıtlama yasasının önemli derecede yardımcı olacağını ve makul bir geçim ücreti talep edeceğini söyledi. Katılımcıların 
yarısından fazlası evrensel normlarda belirlenen temel gelir miktarının yardımcı olacağını söyledi.

Y ve Z kuşakları ayrımcılığın yaygın olduğuna ve muhtemelen sistemik ırkçılıktan kaynaklandığına inanıyor. Her beş katılımcıdan biri geçmişleriyle ilgili bir 
deneyimleri yüzünden "her zaman" veya “sıklıkla” kişisel olarak ayrımcılığa uğradığını hissediyor. Z kuşağındaki her 10 kişiden 6'sı ve Y kuşağının %56'sı sistemik 
ırkçılığın halk genelinde yaygın olduğunu belirtti. Sistemik ırkçılığı azaltmak için en çok bireyler ve aktivistler çalışırken eğitim sisteminin, yasal sistemin, devletin ve 
işletmelerin değişiklik yaratma potansiyellerinin gerisinde kaldıklarına inanıyorlar.

Finans, ailenin refahı ve işin geleceği konusundaki endişeler yüksek stres düzeylerine neden oluyor. Z kuşağının yaklaşık yarısı ve Y kuşağındaki her 10 kişiden biri 
her zaman veya çoğu zaman stresli hissettiklerini ifade etti. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi sık sık kişisel finans durumları konusunda endişelendiklerini kabul etti. Y 
kuşağı için ailelerinin refahı başlıca stres nedenlerinden biri olurken, Z kuşağının en önemli endişesi işlerinin/kariyerlerinin geleceğiyle ilgili belirsizlikler.

İşyerlerinde stres ve kaygı yaygın olsa da işverenlerin zihinsel sağlığı destekleme çabaları yetersiz görüldü. Katılımcıların yaklaşık üçte biri (Y kuşağının %31'i, Z 
kuşağının %35'i) pandeminin yarattığı stres nedeniyle işten izin aldıklarını belirtti. Buna rağmen, katılımcıların yaklaşık %40'ı izin alma sebeplerini işverenlerine 
açıklarken kendilerini rahat hissetmiyor. Y ve Z kuşaklarının yaklaşık %40'ı pandemi süresince zihinsel sağlıklarını destekleme konusunda işverenlerinin yetersiz 
kaldığını düşünüyor.

İş dünyasının sosyal etkisinin azalmaya devam etmesi ve iş sadakatinin kötüye gitmesiyle ilgili görüşler. İşdünyasının toplum üzerindeki etkisi son beş yıldır 
azalmaya devam etmesine rağmen Y (%47) ve Z (%48) kuşaklarının neredeyse yarısı hala iş dünyasının toplum üzerinde pozitif bir etki yarattığını düşünüyor. Bu 
oranlar, bu araştırma 2012'de başladığından bu yana ilk kez %50'nin altına düştü. Y kuşağının %62'si işletmelerin "para kazanmak dışında başka bir amacı olmadığı" 
konusunda hemfikir oldu. Yine de bu rakam 2020'ye göre biraz daha düşük (%4 daha az). İş sadakati 2020'deki zirvesini kaybett i. 2020'yle karşılaştırıldığında (Y: %31 
ve Z: %50) Y ve Z kuşağından daha fazla kişi (Y: %36 ve Z: %53) iki yıl içinde işvereninin yanından ayrılmak istiyor.
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Türkiye'den toplam 500 kişi katıldı

Y kuşağından 300 ve Z kuşağından 200 katılımcı
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Y KUŞAĞININ PROFİLİ Z KUŞAĞININ PROFİLİ

Cinsiyet

Ebeveyn olanlar

Eğitim

Ülke profili: Türkiye

%50 %50

Erkek Kadın

%59 %41

Evet Hayır

%10

%38

%29

%17

%5

Alt seviye yönetici
Orta seviye yönetici
Kıdemli yönetici
Departman müdürü
Kıdemli yönetim/kurul

%50

%5
%12

%28

%5

100’ün altında
100-249
250-999
1.000+
Bilmiyor

50% 50%

Erkek Kadın

12% 88%

Evet Hayır

%41

%9

%40

%10

Tam veya yarı zamanlı iş

Geçici veya serbest zamanlı iş

Tam gün eğitim

Çalışmıyor/gönüllü çalışıyor

%29

%30

%23

%12

%6

Alt seviye yönetici
Orta seviye yönetici
Kıdemli yönetici
Departman müdürü
Kıdemli yönetim/kurul

%59

%6

%10

%17

8%

100’ün altında
100-249
250-999
1.000+
Bilmiyor

%80

%5

%4

%11

Tam veya yarı zamanlı iş

Geçici veya serbest zamanlı iş

Tam gün eğitim

Çalışmıyor/gönüllü çalışıyor

%6 %14 %10 %70

Ticaret yeterliliği sağlamaya çalışıyor/kazandı Üniversite eğitimine devam ediyor

Lise mezunu Üniversite mezunu

%3 %54 %12 %8 %23

Ticaret yeterliliği sağlamaya çalışıyor/kazandı Üniversite eğitimine devam ediyor
Lise eğitimine devam ediyor Lise mezunu
Lisans mezunu

İstihdam Kıdem Şirket ölçeğiİstihdam Kıdem Şirket ölçeği
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Cinsiyet

Ebeveyn olanlar

Eğitim
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Türkiye'deki Y kuşağında hükümetlerinin
Covid-19'la ilgili genel halk sağlığı kurallarına
"çok ciddi" veya "oldukça ciddi" bir biçimde
uyduklarını söyleyenlerin oranı

bu oran
küresel
çapta
%74

bu oran
küresel
çapta
%69

Günlük hayatınızda Covid-19 pandemisiyle ilgili hükümetinizin genel halk sağlığı kurallarına ne kadar ciddi bir şekilde uyum sağlıyorsunuz?*

Pandemi: Covid-19’a uyum

%81 %77

%49

%17
%4

%77
%66

%28
%11 %6

%75 %72

%38
%16 %8

%74
%62

%28
%13 %7

Halka açık alanlarda maske taktım Avoided shops, public transport,
or other places with lots

of people

Challenged people who have not
been following recommended

guidelines

Been confronted by people who
thought you were not following

recommended guidelines

Complained about restrictions
being too tight

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

%73 %65
Türkiye'deki Z kuşağından hükümetlerinin
Covid-19'la ilgili genel halk sağlığı
kurallarına "çok ciddi" veya "oldukça
ciddi" bir biçimde uyduklarını
belirtenlerin oranı

Aşağıdakilerden hangisini Covid-19 pandemisi boyunca düzenli olarak yaptınız?

Mağazalardan, toplu taşımadan
veya birçok kişinin bulunduğu 

alanlardan uzak durdum.

Halka açık alanlarda maske 
taktım.

Tavsiye edilen kılavuzlara 
uymayanları teşvik ettim.

Tavsiye edilen kılavuzlara 
uymadığımı düşünen kişilerle 

karşılaştım.

Kısıtlamaların çok katı olduğu 
konusunda yakındım.

© 2021. Bilgi içinDeloitte Touche Tohmatsu Limited ile iletişime geçin.

*Çin'de sorulmadı.
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Aşağıdaki ifadelere kesinlikle katılan/katılmaya sıcak bakan katılımcıların yüzdesi: Pandemi nihayet bittiğinde aşağıdakilerin iyi yönde değişmiş olacağını düşünen
katılımcıların yüzdesi:

%39

%32

%38

%43

%40

%51

%58

%28

%25

%34

%34

%33

%52

%58

%36

%31

%34

%40

%37

%48

%54

%28

%29

%30

%36

%37

%47

%55

Cooperation between countries

The priorities of my national government

Business's sense of social responsibility

People's compassion for one another

People's commitment to take personal action for

environmental and climate issues

Society's ability to deal with future pandemics

The importance people place upon their health

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen Zs

Pandemi: Toplum ve gelecek üzerindeki yansımalar

%79 %76
%67

%61%63
%69 %71

%59

%81
%75

%66
%58%60

%68 %71

%59

The pandemic has given me

a strong sense that

everyone around the world

is "in this together"

The pandemic has

highlighted new issues for

me and made me more

sympathetic toward the

needs of others in my local

community

This pandemic has inspired

me to take positive action

to improve my own life

In response to the

pandemic, I have taken

actions to try and have a

positive impact on my

community

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen Zs

Pandemi bana dünyadaki 
herkesin bu konuda “beraber 
olduğunu” güçlü bir şekilde 

hissettirdi.

Pandemi benim için yeni 
sorunları ön plana çıkardı 

ve beni yerel 
topluluğumdaki diğer 
insanların ihtiyaçlarını 

düşünme konusunda daha 
anlayışlı hale getirdi.

Pandemi bana kendi 
hayatımı iyileştirmek  

için pozitif adımlar atma 
konusunda ilham verdi.

Pandemiye karşılık olarak 
denemek ve yerel 

topluluğum üzerinde
pozitif etki oluşturabilmek 

için adımlar attım.

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki 
Y kuşağı

Türkiye'deki 
Z kuşağı

Dünya çapındaki 
Z kuşağı

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki 
Y kuşağı

Türkiye'deki 
Z kuşağı

Dünya çapındaki 
Z kuşağı

İnsanların sağlıklarına verdiği önem

Toplumun gelecekteki pandemilerle başa 
çıkabilme yeteneği

İnsanların çevre ve iklim sorunları konusunda
bireysel adım atma kararlılığı

İnsanların birbirine karşı merhameti

İşletmenin sosyal sorumluluk anlayışı

Ulusal hükümetimin öncelikleri

Ülkeler arası işbirliği
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İşletmenin başarısı açısından en önemli çalışan özellikleri*: Son 2 yıl boyunca kişisel inançları/etik değerleri 
nedeniyle hangi tür işleri yapacaklarına ve hangi 
işletmeler için çalışmak istediklerine karar verenler:

bu oran küresel

çapta %49

İşin geleceği: Esneklik esas olsa da etik değerlerden tavizverilmiyor

%44

%40

*Sadece tam zamanlı, yarı zamanlı veya geçici olarak çalışanlara soruldu.

%17

%13

%21

%23

%26

%30

%18

%25

%30

%27

%12

%14

%16

%18

%22

%28

%29

%31

%34

%37

Inclusiveness

Values that align with our organization

Courage to challenge the status quo

Curiosity/growth mindset

Critical thinking

Technological savvy

Expertise in role

Creativity

Flexibility/adaptability

Empathy

Turkey millennials Turkey Gen Zs

Türkiye'deki Y kuşağı

Türkiye'deki Z kuşağı
Türkiye'deki Y 
kuşağı

bu oran küresel

çapta da %44

Türkiye'deki Z 
kuşağı

Empati 

Empati Esneklik/uyum yeteneği 

Yaratıcılık

Görev alanında uzmanlık

Teknolojiye meraklı olma

Eleştirel düşünme

Merak/büyüme odaklı düşünce yapısı

Statükoya başkaldırma cesareti 

Şirketimizle uyumlu değerler

Kapsayıcılık
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Zihinsel sağlık: Stres düzeyleri ve kaynakları

%57 %53
%46 %43

%34
%46 %46

%39 %41
%33

%63 %62

%42

%59

%36
%47 %48

%38
%50

%35

The welfare of my family My longer-term financial future My day-to-day finances My job/career prospects My physical/medical health

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen Zs

Her zaman veya çoğu zaman endişeli ya da stresli hissettiğini söyleyen katılımcıların yüzdesi:

Aşağıdakilerin endişe veya stres hissine son derece yüksek oranda neden olduğunu söyleyen katılımcıların yüzdesi:

*Sadece endişeli veya stresli hissedenlere soruldu

Türkiye'deki Y kuşağı

%51
Dünya çapındaki Y kuşağı

%41
Türkiye'deki Z kuşağı

%65
Dünya çapındaki Z kuşağı

%46
%37

%45
%39

%54
%45

%57
%65 %66

Identify as female

Identify as male

Identify as female

Identify as male

Identify as female

Identify as male
Identify as female
Identify as maleErkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Ailemin refahı Uzun vadeli finansal geleceği Günlük mali durumun İşimin/kariyerimin geleceği Fiziksel/zihinsel sağlığım

Türkiye'deki 
Y kuşağı

Dünya çapındaki 
Y kuşağı

Türkiye'deki 
Z kuşağı

Dünya çapındaki 
Z kuşağı
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Özellikle mevcut işverenlerinin Covid-19'a tepkisini düşünerek aşağıdaki ifadelere kesinlikle katılmayan/katılmamaya yakın olan
katılımcıların yüzdesi*:

Pandemi başladığından bu yana daha
stresli/kaygılı hissettiğini işverenlerine
açıkça İFADE ETMEDİĞİNİ söyleyen
katılımcıların yüzdesi*:

Türkiye’de Y kuşağı
için %54 olan bu
oran ,
küresel çapta

%58

*Sadece pandemi nedeniyle daha stresli olduğunu belirten ve
tam zamanlı, yarı zamanlı veya geçici olarakçalışanlara soruldu.

Dikkat: Ülke düzeyindeki temel ölçütlerin düşük olması nedeniyle
Z kuşağında bu soru için veri kaydedilmedi.

Zihinsel sağlık: İşyerinde stres

%54’ü

%45 %47

%38 %39%41
%36%37 %36

My employer has taken actions to support my mental well-being
during this time

My employer is actively making plans and preparing policies to
support employees with their post-pandemic mental/physical health

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen Zs

*Sadece tam zamanlı, yarı zamanlı veya geçici olarak çalışanlara soruldu

İşverenim bu süre boyunca zihinsel sağlığımı destekleyecek 
adımlar attı.

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

İşverenim aktif bir şekilde, çalışanların pandemi sonrasındaki 
zihinsel/fiziksel sağlığını destekleyecek planlar yapıyor ve politikalar 

oluşturuyor.
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%52 %49 %54

%21 %23 %17

%15 %21 %20

2019 2020 2021

30%%30 %33 %43

%39 %31 %23

%26 %28 %27

2019 2020 2021
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Ülkenizdeki genel sosyopolitik durumun gelecek 12 ay içinde nasıl değişmesini
bekliyorsunuz?*

Ülkenizdeki genel ekonomik durumun gelecek 12 ay içinde nasıl değişmesini
bekliyorsunuz?

Türkiye'deki Z kuşağıTürkiye'deki Y kuşağı Türkiye'deki Y kuşağı Türkiye'deki Z kuşağı

Dünya çapındaki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı

Kötüleşecek Aynı kalacak İyileşecek Kötüleşecek Aynı kalacak İyileşecek Kötüleşecek Aynı kalacak İyileşecek Kötüleşecek Aynı kalacak İyileşecek

Ekonomik ve politik genel görünüm

%46 %51 %48

%32 %23 %25

%13 %17 %21

2019 2020 2021

%35 %37 %41

%38 %30 %28

%22 %25 %22

2019 2020 2021

*Çin'de sorulmadı.

%47

%17

%18

2021

Dünya çapındaki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

%41

%21

%27

2021

%42

%27

%15

2021

%40

%27

%24

2021
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Her şeyi göz önünde bulundurarak aşağıdakilerin işletmenin mevcut tavrını tanımladığına katılan veya katılmaya sıcak bakan katılımcıların yüzdesi:

Toplumun genelini dikkate almak yerine kendi gündemine odaklanıyor Para kazanmayı istemenin ötesinde başka bir tutkusu yok

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen Zs

İş dünyası ile ilgili görüşler

© 2021. Bilgi içinDeloitte Touche Tohmatsu Limited ile iletişime geçin.

%37 %47 %44 %48

2021

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen Zs

%42 %55

2019

%43 %51

2020

%80
%70

%80
%68

2021

%85 %76

2019

%81 %73

2020

%87
%65

2019

%71 %62 %68 %59

2021

%78
%66

2020

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

İş dünyasının toplum üzerinde çok veya oldukça pozitif bir etkisi olduğunu düşünen katılımcıların yüzdesi:
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En büyük endişeler arasındaki en önemli ilk üç sorun:

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı

Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

%26

%27

%28

Climate change/the environment

Unemployment

Health care/disease prevention

Endişeler: Dünyadaki zorluklar

%41

%27

%26

Unemployment

Income inequality/distribution of wealth

Climate change/protecting the environment

%21

%25

%26

Health care/disease prevention

Unemployment

Climate change/the environment%41

%32

%23

Unemployment

Sexual harassment

Income inequality/distribution of wealth

Sağlık hizmeti/hastalık önleme

İşsizlik 

İklim değişikliği/çevre

İklim değişikliği/çevre

İşsizlik 

Sağlık hizmeti/hastalık önleme

İşsizlik 

Gelir eşitsizliği/servet dağılımı 

İklim değişikliği/çevrenin korunması

İşsizlik

Cinsel taciz 

Gelir eşitsizliği/servet dağılımı
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Gelir eşitsizliğinin altında yatan en önemli etkenler nelerdir? Küresel anlamda ilk üçServetin ülkenizdeki insanlar arasında çok yüksek
düzeyde/hiç bir şekilde eşit dağıtılmadığına inanan
katılımcıların yüzdesi:

Endişeler: Servet ve gelir eşitsizliği

%83

%69
%76

%66

Turkey millennials Global millennials

Turkey Gen Zs Global Gen Zs

%34

%29

%34

%36

%38

%35

%38

%31

%35

%37

%37

%40

Pay and bonuses awarded to senior business leaders, i.e.,
raises for them while pay for average workers is kept low

Laws, regulations, and policies that maintain a system to
favor business/better-off people

General greed and protection of self-interests by
business/better-off people

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen ZsTürkiye'deki 
Y kuşağı

Dünya çapındaki 
Y kuşağı

Türkiye'deki 
Z kuşağı

Dünya çapındaki Z kuşağı

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı

Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

Genel doyumsuzluk ve iş insanlarının/ekonomik durumu 
daha iyi insanların kendi çıkarlarının korunması

İş/ekonomik durumu iyi insanlar için yararlı olacak bir 
sistemi koruyan yasalar, yönetmelikler ve politikalar

Kıdemli iş liderlerine verilen ücret ve primler, yani ortalama 
işçilerin ücreti düşük tutulurken onlara zam yapılması
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Geçmişleriyle ilgili bir deneyimleri yüzünden her zaman veya sıklıkla kişisel olarak ayrımcılığa uğradığını hisseden katılımcıların yüzdesi:

Aşağıdaki kurumlarda sistemik ırkçılığın çok veya oldukça yaygın olduğuna inanan katılımcıların yüzdesi:

Endişeler: Ayrımcılık

%37 %34 %29 %25 %24%25 %23 %22 %20 %19%31 %29 %27 %23 %22%24 %26 %21 %23 %22

By your government* On social media By businesses Your workplace** While going about everyday activities

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen Zs

*Çin'de sorulmadı. ** Sadece tam zamanlı, yarı zamanlı veya geçici olarak çalışanlara soruldu.

%52 %50 %49 %42 %28
%49 %56 %49 %48 %34

%61 %61 %58
%40 %33

%55 %60 %52 %51 %38

The media Society in general The political system* The police force Your workplace**

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen Zs

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

Hükümetiniz tarafından* Sosyal medyada İşler aracılığıyla İşyeriniz** Günlük aktiviteleri yaparken

Medya Genel toplum Siyasi sistem* Kolluk kuvveti İşyeriniz**
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Aşağıdaki adımların ülkelerindeki eşitsizliği azaltacağını düşünen katılımcıların yüzdesi: Ülkenizdeki gelir eşitsizliğini azaltmaya yardımcı olmak için
bu adımlardan hangisini attınız?

Harekete geçme zamanı: Servet ve gelir eşitsizliği

%17

%27

%29

%18

%27

%28

%19

%27

%31

%21

%29

%36

Boycotted or otherwise
protested against companies
that do not pay their share of

tax

Donated educational resources
to charities working to improve
opportunities for lower-income

groups

Voted for/supported politicians
who have spoken out/will
enact policies that reduce

income inequality

Turkey millennials Global millennials

Turkey Gen Zs Global Gen Zs

%71
%66 %65 %64 %62%61

%53
%58 %60 %60

%65 %64

%55
%59 %59%60

%53
%57

%62 %61

Legislation to limit the gap
between rewards for a

business's best paid
executive and average

employees

Make a monthly payment
to all adults to provide a
'minimum living income'

Higher taxes for the
wealthiest people

Legislation that requires
businesses to pay workers

at least the minimum
required to live on

Government funding
targeted to support skills
training for lower-income

groups

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen ZsTürkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z 
kuşağı

Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı

Gelir eşitsizliğini dile 
getiren/azaltacak politikalar 

uygulayan siyasetçilere oy 
verdim/onları destekledim.

Düşük gelirli gruplar için 
fırsatları iyileştirmeye çalışan 

vakıflara eğitim kaynakları 

bağışladım.

Vergi payını ödemeyen 
şirketleri boykot veya

protesto ettim.

Bir işletmenin en yüksek 
ücret alan yöneticisi ile 

ortalama çalışanlar 
arasındaki ücret eşitsizliğini 

sınırlandıracak yasa

Düşük gelirli gruplar için 
yetenek geliştirme 

eğitimlerini desteklemeyi 
hedefleyen hükümet 

finansmanı

İşletmelerin işçilerin 
yaşaması için gerekli asgari
ücreti ödemesini gerektiren 

yasa

Daha varlıklı insanlar 
için daha yüksek 

vergiler uygulamak

Tüm yetişkinlere 
“minimum yaşam geliri” 

sağlamak için aylık ödeme 
yapmak
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Ayrımcılıkla mücadele etmek için nasıl adımlar attınız?

Türkiye'deki Y kuşağında çevresindekileri 
eğitmeye veya fikirlerini değiştirmeye 
çalıştığını söyleyenlerin oranı

bu oran küresel çapta %29

Türkiye'deki Y kuşağında kendilerini 
çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında 
eğittiğini söyleyenlerin oranı

bu oran küresel çapta %24

Türkiye'deki Y kuşağında görüşleri veya
davranışları nedeniyle bir şirketi boykot
ettiğini söyleyenlerin oranı

bu oran küresel çapta %15

Z kuşağından bu görüşe
katılanların oranı

bu oran küresel çapta %33

Z kuşağından bu görüşe
katılanların oranı
bu oran küresel çapta

%14

Harekete geçme zamanı: Ayrımcılık

%33

%33

%20 %19

%22 %12

%72
%55 %54

%40
%61 %55 %58 %53

%65
%52 %63 %58%60 %55 %61 %55

Positive change will only come from the "top
down"

We are at a tipping point and there will be
positive change from this point forward

My generation has done more than any other to
address discrimination and inequality

Older generations are standing in the way and
blocking progress

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen Zs

Ayrımcılıkla ilgili aşağıdaki ifadelere kesinlikle katılan/katılmaya sıcak bakan katılımcıların yüzdesi:

Z kuşağından bu görüşe
katılanların oranı

bu oran küresel çapta %28

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

Pozitif değişiklik anca “tepeden aşağıya” 
gerçekleşecek

Kritik bir eşikteyiz ve bu noktadan sonra 
pozitif değişiklik gerçekleşecek

Benim kuşağım ayrımcılığı ve eşitsizliği ortadan 
kaldırmak için diğer tüm kuşaklardan daha 

fazlasını yaptı.

Eski kuşaklar ilerlemenin önünde duruyor ve 
ilerlemeyi engelliyor.
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Aşağıdakilerden hangisinin ülkenizdeki sistemik ırkçılıkla ilgili önemli bir değişiklik yaratmaya yardımcı olma potansiyeli olduğuna inanıyorsunuz?*

Hangisinin ülkenizdeki sistemik ırkçılığı azaltmak için en fazla çaba sarf ettiğini düşünüyorsunuz?*

Harekete geçme zamanı: Sistemik ırkçılıkla mücadele söz konusu olduğunda kimler fark yaratıyor?

%49 %47 %44 %38 %30 %26 %21 %17
%47 %49

%36 %48
%21 %20 %19 %26

%42 %52
%38

%53

%21 %29 %19 %21
%46 %50

%36
%52

%20 %25 %20 %23

Governments/politicians Individuals/citizens The legal/justice system Education system Religious institutions Activist/protest groups
and movements

Charities/non-government
organizations

Businesses/business
leaders

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen Zs

*Her iki soruda en fazla üç seçenek belirtilebilir.

%29
%45

%28 %35 %25
%39 %47

%19%28
%41

%23 %35
%22

%40 %38
%18%23

%47
%25

%42
%22

%39 %41
%22%26

%44
%23

%40
%21

%44 %38
%18

Governments/politicians Individuals/citizens The legal/justice system Education system Religious institutions Activist/protest groups
and movements

Charities/non-government
organizations

Businesses/business
leaders

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen Zs

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki Z kuşağı

Hükümetler/politikacılar Bireyler/vatandaşlar Yasal sistem/adalet 
sistemi

Eğitim sistemi Dini kurumlar Aktivist/protestocu 
gruplar ve eylemler

Vakıflar/Sivil toplum 
kuruluşları

İşletmeler/iş liderleri

Hükümetler/politikacılar Bireyler/vatandaşlar Yasal sistem/adalet 
sistemi

Eğitim sistemi Dini kurumlar Aktivist/protestocu 
gruplar ve eylemler

Vakıflar/Sivil toplum 
kuruluşları

İşletmeler/iş liderleri
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Çevreyle ilgili aşağıdaki ifadelere kesinlikle katılan/katılmaya sıcak bakan katılımcıların yüzdesi: Pandemi sonrasında kişilerin çevre ve
iklim sorunlarıyla ilgili bireysel harekete
geçme konusundaki kararlılığının
artacağına inananlar:

Y KUŞAĞI

bu oran
küresel
çapta

%37

bu oran
küresel
çapta

%40

Turkey millennials Global millennials Turkey Gen Zs Global Gen Zs

Harekete geçme zamanı: Çevre

%37

%33

Türkiye

Türkiye

%67 %66
%72 %68

2021

Geriye dönme eşiğini çoktan geçtik ve
hasarı onarmak için çok geç

Pandemi esnasında görülen çevresel
değişiklikler beni iklim değişikliğinin

tersine çevrilebileceği konusunda iyimser

hale getiriyor.

%48 %44 %43 %43

2021

%51 %51

2020

Türkiye'deki Y kuşağı Dünya çapındaki Y kuşağı Türkiye'deki Z kuşağı Dünya çapındaki 
Z kuşağı

Z KUŞAĞI
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Millz Mood Index ( Y ve Z Kuşağı Ruh Hali Endeksi ) katılımcıların ruh halinden yararlanarak Y kuşağındakilerin dünya ve kendilerinin dünyadaki konumunun iyileşeceği konusundaki
iyimserliğinin yıllık bir görüntüsünü sunuyor.

Puanlar aşağıdaki beş sorunun cevaplarını temel alıyor ve sıfır ile yüz arasında bir ölçüm oluşturmak için toplanıyor. Bu ölçek bize sadece yıldan yıla olan değişikliği değil, aynı zamanda

belirli bir yıl içindeki bölgesel ve demografik grupları karşılaştırma fırsatı sunuyor.

Ekonomik durum Sosyopolitik durum Kişisel finans durumu Çevre
İşlerin toplumun geneli

üzerindeki etkisi

0
Pozitif hiçbir şey yok

50
Yarı yarıya ilerlediğimiz düşünülüyor

100
Her şey çok kötü

Erkek:

27

Y KUŞAĞI:

Kadın:

25
Erkek:

33

Millz Mood Index (Y ve Z Kuşağı Ruh Hali Endeksi)

26

29

*Küresel puanlar Çin'i kapsamaz.

Kadın:

24
Türkiye'deki
Y kuşağı:

_______

 1 puan

Türkiye’deki
Z kuşağı:

Erkek:

38

Kadın:

31
Erkek:

40

34

36

Kadın:

31
Dünya çapındaki
Y kuşağı:

_______

 -3 puan

Dünya çapındaki
Z kuşağı:

_______

 -3 puan

Z KUŞAĞI:
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