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Giriş 

Bu yıl ilk kez düzenlenen “Eğitim Çalıştayı” müdürlüğümüz ev sahipliğinde 05-06 Mayıs 2018 

tarihlerinde 5. Mevsim Kültür ve Sanat Merkezinde, 4 konuşmacı, 9 atölye lideri ve 750 

katılımcı öğretmen ile gerçekleşti.  

Ana temasının “Z Kuşağı Ne İster?” olan çalıştayda 2 tematik oturum ve 13 atölye düzenlendi.  

1. Z kuşağının özellikleri ve beklentileri. 

2. 21. YY’da öğretmen becerileri. 

Çalıştay koordinatörü Turgay TÜLOĞLU’nun açılış konuşması ile başlayan çalıştay, İnegöl İlçe 

Milli Eğitim Müdürü Sayın Fatih BİLİCAN’ın, İnegöl Belediye Başkanı Sayın Alper TABAN’ın, 

İnegöl Kaymakamı Sayın Ali AKÇA’nın konuşmaları ile devam etti. 

1. Gün ana oturumlarında Prof. Dr. Ahmet DERVİŞOĞLU “EĞİTİMLE İLGİLİ GÖZLEMLERİM VE 

ÖNERİLERİM” ve ÖRAV eğitim direktörü Esra SAVAŞAN “APP KUŞAĞINDA ÖĞRETMENLİK” 

başlıklı konuşmaları ile öğretmenlik becerileri ve 21. YY’da öğretmen konularını işlediler.  

2. Gün ana oturumlarında ERG Eğitim Direktörü Ertuğrul POLAT “SAYILARLA TÜRKİYE’DE 

EĞİTİMİN DURUMU” ve Psikolojik Danışman Erhan AĞBABA “DİJİTAL ÇOCUKLAR” başlıklı 

konuşmaları yaptılar.  

Prof. Dr. Ahmet DERVİŞOĞLU’nun konuşmasından alıntılar; 

- Bir insanın hayatını anlamlı kılan ve onu en çok mutlu eden şey, başkalarının 

hayatlarına dokunabilmek; bir kişinin yükselebileceği yere kadar yükselmesine, 

kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmak; insanların kendi hayatlarını yaşamalarına 

ve mutluluklarına katkıda bulunmak. 

- Öğretmenlik mesleği onları genç kalmaya yöneltmektedir. 

- Elektrik-Elektroniğin gündelik hayatta kullanılmaya başlanması, insanlık tarihinin 150 

yıldan az, çok kısa bir süresini kapsamaktadır. Oysa etkisi çok büyük olmuş, bilgi birikimi 

üstel artmış ve insanlık Dijital Çağ diye yeni bir çağa girmiştir. 

- Var olan bilgiler hızla eskidiği için meslek sahipleri kendilerini yenilemek, sürekli yeni 

şeyler öğrenmek zorunda kalmaktadırlar. 

- 1930’lara kadar üniversitelerde meslek sahibi olan kişiler, öğrendikleri ile 25 yıl kadar 

işlerini yürütürler, 25 yıl sonra da emekli olurlardı. Günümüzde kişiler öğrendikleri ile 

ancak 3 yıl işlerini yürütebilmektedirler. Günümüz dünyasında tüm insanların, sürekli 

öğrenmesi, kendi kendinin öğretmeni olması gerekmektedir. 

- GÜVEN endeksimizi ve eğitim kalitemizi yükseltmek Ülkemizin TEMEL iki sorunudur. 

Bu sorunların çözülmesinde özellikle sizlerin yapacağı katkı çok önemlidir. 

- Bir ülkede 25 yaş üstündeki kişilerin eğitim süreleri toplanıp kişilerin sayısına bölünürse 

o ülke için Ortalama Eğitim Süresi belirlenmiş olur. Ülkemiz için bu süre 7 yıldır ve çok 

düşüktür; buna 8. sınıftan terk toplum denilmektedir. OECD ülkeleri ortalaması 11 

yıldır. Ortalama eğitim süresi kadar eğitim kalitesi de önemlidir. 

- Bir ülkede ilk ve orta eğitimin uluslararası düzeydeki kalitesi, o ülkenin dünyadaki yerini 

belirlemede çok önemli bir göstergedir. Ekonomik sıralamada ilk 20 arasında olan bir 
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ülke olduğumuza göre herhangi bir kalite sıralamasında da ilk 20 arasında olmalıyız. 

Çağdaşlık Düzeyinin gerisinde kalmamak için de herhangi bir kalite sıralamasında 

çağdaş (gelişmiş) ülkelerin gerisinde kalmamalıyız. 

- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) "Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı." Programın uygulandığı PISA sınavı üç yılda bir yapılıyor ve 

dünyanın dört bir yanındaki 15 yaş grubundaki öğrencileri değerlendiriyor.  

- Öğrencilere matematik, fen bilimleri ve okuma-anlama alanlarında sorular yöneltiliyor. 

Türkiye sınava 2003'ten beri katılıyor. Son sınav 2015'te yapıldı. Bu sınava, 35 OECD 

ülkesine ilaveten OECD ile işbirliği yapan 37 ülke daha katıldı; böylece katılım sayısı 72 

oldu. 

- Bu sınava katılan ülkelerin ortalama notu 493. Türkiye’nin performansı: 72 ülke 

arasında 50. ve ortalama puanı 493’ün hayli altında: 425. 

- Matematik Öğretme ve Matematiği Sevdirme Sorunumuz; Bir kimsenin işi ne olursa 

olsun matematiği iyi ise hem işinde hem de hayatın problemlerini çözmede yararını 

görür. Belirli adalelerimizi güçlendirmek için yay çekeriz. Zihinsel gücümüzü 

arttırmanın, analitik düşünme yeteneğimizi güçlendirmenin en iyi aleti matematiktir. 

- Birçok dersin aksine, matematik konuları bir zincir oluşturur. Öğrenci bir halkada takılıp 

ilerleyemezse yılgınlığa kapılır ve bunların birçoğu matematikten nefret eder. Bu 

durumdan, esas itibariyle öğretmen sorumludur.  

- Evreni anlamak için matematik bilmek zorundayız. Ben bir de şöyle bakmayı seviyorum; 

Bildiğiniz gibi güneşin bize uzaklığı 8 dakika; yani ışık güneşten bize, saniyede 300 bin 

km hızla 8 dakikada geliyor. Oysa evrende milyonlarca ışık yılı uzaklıklardan 

bahsediliyor. Yani evrenin büyüklüğü pratik olarak sonsuz. Eğer sadece dünyamızda 

hayat varsa buna “VASTE OF SPACE” yani MEKAN İSRAFI var deniyor. 

- Diyelim ki böyle bir israf yok ve evrenin bir yerinde bizimkisi kadar gelişmiş bir 

medeniyet var. Diyorlar ki bu takdirde orada bizimkisi gibi bir matematik de vardır. 

Çünkü o matematik olmadan o medeniyet olmaz. 

- Sonuç olarak yöneticilere ve matematik öğretmenlerine önerim: Lütfen öğrencilere 

matematiği sevdirelim ve matematik düzeyimizi yükseltelim. 

- Türkçe, dünya dil uzmanlarının matematiğe çok yakın bulduğu, Türklerin muhteşem bir 

eseridir. Türklüğün bekasının güvencesidir. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın, "Türkçem, benim 

ses bayrağım" dediği Türkçemize ne kadar özen göstersek azdır. 

- Kelime haznesi yüksek olmak, konuşurken kelimeleri itina ile seçmek, yazarken imla 

hatası yapmamak bir kişinin başarısını ve mutluluğunu arttırır. Araştırmalar 

göstermiştir ki kelime haznesi büyük olan öğrenciler daha başarılı olmaktadırlar. 

- Bir şeyi ortaya çıkarmak, bir birikimi kazanmak zordur; fakat edinilmiş birikimleri 

kolayca arkadan gelenlere aktarabilirsiniz. Bu birikimlerden yararlanmayıp tekerleği 

yeniden keşfetmeye kalkanlar boş yere çok vakit kaybederler. 

- Ne yazık ki Ülkemizde birikimleri aktarma mekanizması çok iyi çalışmamaktadır. 

Ülkemizde birçok yönetici, öncekinin birikimlerine sırt çevirir; tekerleği yeniden 

keşfeder; bu da ülkenin gelişimini yavaşlatır. 
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Esra SAVAŞAN’ ın konuşmasından alıntılar; 

- Çocuklarımız hayatları boyunca teknolojinin bir trilyon kere daha güçlü hale geldiğini 

görecekler. 

- Değişim bizim tahmin ettiğimizden çok daha hızlı ve öteye olacak. 

- Ama biz buna doğmadık. Pek çoğumuz için değişim o kadar hızlı ki bu korkutucu. 

Bazıları değişime yetişmek zorunda olmadığımızı çünkü bizlerin “geçmişin koruyucusu” 

olduğumuzu düşünebilir.  

- Ama eğitim verdiğimiz çocukları gerçekten umursuyorsak eğitimciler olarak gerçekten 

yapmamız gereken şey; Çocuklarımızı geleceğe taşımaktır. 

- Dijital dünyada entelektüel ustalık kazanabilmek için öğrencilerimizin; ağ kurmak, 

iletişim kurmak, sunmak, anlamak, öğrenmek becerilerine sahip olması gerekiyor. 

- Cevap bekleyen sorular;  

o Öğrencilerin kendi öğrenme süreçleri ile daha ilgili olmalarını nasıl sağlarız?  

o 21. yüzyılın sınıfında öğretmenin rolü nedir?  

o 21. yüzyılda öğrenmede teknolojinin rolü nedir?  

o Geleceğe doğru nasıl ilerleriz? Geçmişteki iyileri koruyarak ve hâlâ eski 

müfredatı öğreterek mi?  

o 21. yüzyılın öğrencilerine neyi nasıl öğretmeliyiz?  

o Hangi teknolojilere yatırım yapmalıyız (ve hangilerine yapmamalıyız)?  

- Değişim gereklidir; Geçmişe saygı duymalıyız ancak geçmişte yaşamamalıyız. 

- Öğretmenin rolü; 

o 19. YY. Bilginin kaynağı, bilgiyi en etkili ve doğru şekilde sunan, otoriter 

o 20. YY. Bilgiyi eğlenceli hale getiren, öğrencinin haklarına saygılı, ikna edici, 

demokratik sınıf ortamının belirleyicisi 

o 21. YY. Bilgiyi araç, beceri gelişimini amaç edinen, ikna olmaz bir sorgulayıcı, 

eleştirel düşünür, teknolojiyi kullanabilen moderatör, demokratik sınıf 

ortamının parçası 

- “Öğrencinin size olan ilgisini canlı tutabilmek için öğretme stratejilerimizi ne sıklıkla 

yenilememiz gerekiyor?” Cevap: “Her gün” 

- Eğer öğrencilerimizi hayatlarının geri kalanı için eğitiyorsak, Onlara hayatları boyunca 

yararlı olacak davranış ve becerileri öğretmeliyiz. 

- Öğrenme tutkudan gelir, disiplinden değil. Yapmamız gereken TUTKU TEMELLİ 

ÖĞRENMEYİ cesaretlendirmek! 

- 21. yüzyılda ÖĞRETMEN duruşu ile insan yetiştirmek değil; ‘İNSAN’ duruşu ile 

‘ÖĞRETMEN’  olmaktır.” 

2. Gün ana oturumlarında ERG Platformu Eğitim koordinatörü Ertuğrul POLAT, “EĞİTİM 

İZLEME RAPORU 2017” ve Psikolojik Danışman Erhan AĞBABA “DİJİTAL DOĞANLARIN 

ÖĞRETMENİ OLMAK” başlıklı konuşmaları ile Türkiye Eğitim İzleme Raporu, Z kuşağı 

öğrencilerin özellikleri konularını işlediler.  

Ertuğrul POLAT’ ın konuşmasından alıntılar; 

- Okul öncesinde okullulaşma oranları artıyor. Sosyoekonomik duruma bağlı eşitsizlikler 

devam ediyor. Toplum temelli kurumların payı genişliyor. 
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- Ortaöğretimde net okullulaşma oranı 2,7 yüzde puan arttı, %82,5 oldu. Bölgesel 

eşitsizliklerse devam ediyor. 

- Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda kız çocuklarının eğitime erişimi konusunda önemli bir yol 

alındı. Güneydoğu Anadolu’da %64,2’den %65,8’e; Ortadoğu Anadolu’da %64,4’ten 

%66,8’e çıktı. 

- Geçici koruma altında bulunan çocukların eğitime erişiminin sağlanması ve aldıkları 

eğitimin niteliği eğitim sisteminin kapsayıcı olması için önem taşıyor.  

- 976.200 Suriyeli çocuğun 223.049’u GEM’lerde, 383.285 devlet okullarında öğrenim 

görüyor (Toplam 606.334, %62) 

- Türkiye’de 538 öğrenciye 1 psikolojik danışman ve rehber düşüyor (2015). 

- PISA 2015 değerlendirmesine katılan 15 yaş grubundaki çocukların, %8,8’i sıklıkla, 

%18,6’sı ise ayda en az birkaç kez akran zorbalığına maruz kaldığını belirtiyor. Bu 

oranlar OECD ortalamasında sırayla %8,9 ve %18,7’dir. 

- Öğretmen, çocuğun iyi olma hali ve akademik gelişimi için kilit role sahiptir. 

Öğretmenin iyi olma halini destekleyen politikalar, eğitimin niteliği için önemli. 

- Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 yayımlanması olumlu olmakla beraber, belgenin 

uygulamaya nasıl taşınacağı önemli. 

- Bütün kademelerde toplam 176 öğretim programı yenilendi.  

- 1, 5 ve 9. sınıf düzeyi programlar 2017-18 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlandı. 

- Yenilenen programların temel felsefesinde çocuk merkezli bir yaklaşımın ele alınması 

olumlu, ancak bu yaklaşımın kazanımlara yansıtılamadığı görülüyor. 

- Kazanımlar önceki programlara göre büyük oranda sadeleştirildi. Bu, öğretmenlere 

daha fazla inisiyatif şansı vermesi açısından olumlu. Ancak üst düzey düşünme 

becerilerini kapsayan ve bilme basamağının üstüne çıkan kazanım ifadesi yetersiz 

kalıyor. 

- 2017’de güncellenen öğretim programlarına çok sayıda kişi ve kurumun geribildirim 

vermesi eğitim sistemindeki değişimlere duyarlı bir toplum yapısını göstermesi 

açısından önemli ve üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. 

o mufredat.meb.gov.tr adresine 175.342 görüş 

o TTKB kurumsal e-posta adresine 8.850 görüş 

o TTKB Facebook hesabında 91.487 görüntüleme, 31.268 etkileşim 

o Twitter hesabında 530 milyon görüntüleme, 19,1 milyon profil ziyareti 

- Türkiye’deki 8. sınıf öğrencilerinin fen başarısı, TIMSS 2015’e katılan ülkelerin 

ortalamasını yakaladı. 

- Öğretmen, akademik başarı ve çocuğun iyi olma hali bakımından kilit role sahiptir. 

- MEB bütçesi artma eğiliminde ancak yatırımlar için daha fazla bütçe ayrılmasına gerek 

duyuluyor. 

Erhan AĞBABA’nın konuşmasından alıntılar; 

- Savaş Dönemi Sessiz Kuşak: 1925-1946 

- Soğuk Savaş Dönemi Kuşak: 1947-1964 

- X Kuşağı İhtilal Kuşağı: 1965-1979 

o Toplumcu, devletçi, milli, kuralcı, kanaatkar, romantik, kaygılı 

- Y Kuşağı Milenyum Kuşağı: 1980-1999 
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o Bireyci, itaatsiz, özgürlükçü, hayalci, risk alan, kaygısız 

- Z Kuşağı Dijital Doğanlar: 2000-2012 

o Bireyci, narsist, sorgulayıcı, dayatmayı reddeden, eleştirel düşünme 

- Yeni Nesil Alfa Kuşağı: 2012- 

o Hiper hızda iletişim, multitasking, bireysel, değişken duygulu 

- Z ve Alfa Kuşağı Öğrencileri; 

o Kolaylaştıran, Gürültüyü Seven, Esnek, Etkileşimi Seven Moderatörler 

o Bilgiyi Performansa ve Ürüne Dönüştüren Bir Sınıf Ortamı 

o Etkileşen, Hareket Eden, Aktif Olan Olmak 

o Akran Etkileşimli Öğrenme Ortamı Yaratan Öğretmenler 

o Aynı Zamanda Çocuk Gelişimi ve Çocuk Psikoloji Bilen Öğretmenler 

o İfade Özgürlüğü ve Alanı Sunan, Çocuk Katılımına Önem Veren Öğretmenler 

o Sürdürülebilir Yeni Kalabilme Becerisi Olan Öğretmenler 

o Dijital Öğretmen İstiyorlar 

1. Gün Ana Oturumları sonrasında yapılan Atölye çalışmaları; 

- Sınıfta Teknoloji: Serdar ERDAL 

Daha üst sınırı belirlenmemiş olsa da 2000 yılından sonra doğan nesle Z kuşağı 

denilmektedir. Z kuşağı teknolojiye çok kolay ayak uyduran, özgüveni yüksek 

nesillerdir. Analitik düşünme becerisi yüksek, istediklerinin ne olduğunu bilen, dikkat 

süreleri kısıtlı olmasına rağmen aynı anda birçok işi yürütebilme yetenekleri sayesinde 

bu açığı kapatabilen, yaratıcılığa ve yenilikçiliğe önem veren bir kuşaktır. Belirgin 

özelliklerinden dolayı Z kuşağı bir öğrenciye eski standart yöntemler istenilen etkiyi 

tam oluşturamamaktadır. Bu nedenle yeni nesil öğrencilere yeni nesil yöntem ve 

metotlar kullanılması gerekmektedir. 

Web 2.0 teknolojisi bu konuda yardımımıza yetişiyor ve yeni nesil gençlere daha uygun 

bir eğitim ortamı oluşturmamıza yardımcı oluyor. 

 

- İnsan Odaklı Yönetim: Orhan ERDOĞAN 

Yöneticilerin örgütü yönetirken sadece mevzuat değil insan unsurunun ve onun 

fikirlerinin düşüncelerinin, duygularının da önemli olduğunu kabul eder ve bunları 

davranışa dönüştürür. 

İnsan müdürlerin kısa başarı hikayeleri, Ete kemiğe bürünmüş okul müdürü, Pejmurde 

kıyafetli okul müdürü olabilir mi? Eğitim yöneticisi toplumsal aktör olabilir mi? Okul 

gelişirken müdür gelişir mi? Okul müdürü algı yönetebilir mi? Meslek körlüğü, 

Müdürler ne iş yapar, iş bilenin kılıç kuşananın, dönüşüm mimarı okul müdürü, 

iletişimci olarak müdür, Okul müdürü güler mi? İz mi bırakacaksınız toz mu 

koparacaksınız? 

 

- 3B Yazıcılar: Murat KOCAMAN 

3 boyutlu yazıcıların kullanım alanlarını öğrenmek. 

3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenmek. 

3 boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi. 

123D tasarım programının kullanımı. 
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- Arttırılmış Gerçeklik: Ahmet GÜCCÜK 

Akıllı telefon ve tabletlerimizi derslerimize nasıl entegre edebiliriz. Bunlar için yazılmış 

uygulamaların tanıtılması. "Fen öğretiminin kolaylaştırılması ve somutlaştırılması. 

Sanal gerçeklik ile fen öğretiminde anlaşılması zor kavram ve süreçler daha kolay hale 

getirilebilir. 

 

- Astronomi: Amatör Astronomi Kulübü 

Öte gezegenler, gök atlası, Astroloji ve Ufolojiye Gökbilimsel yanıtlar 

 

- Robotik Kodlama: Robot Sepeti 

İleri teknolojik ürünleri kodlama ile işe yönlendirme, robot kodlama, temel algoritma 

bilgisdi. 

2. Gün Ana Oturumları sonrasında yapılan Atölye çalışmaları; 

- PISA – Okumak Önemlidir: Nazife DİKMEN 

Ülkemiz PISA okuma becerileri alanında başarısı nasıldır? Öğretim programlarındaki 

kazanımlar ile çocuk kitapları nasıl birbirini destekler? Çocukların okuma becerilerini, 

okuma motivasyonlarını ve okumaya yönelik tutumlarını tespit etme ve geliştirme 

yolları nelerdir? İlkokul 1.sınıftan itibaren okuma sevgisini hangi tür eserlerle 

sağlayabiliriz? Kitap seçiminde hangi unsurlara dikkat etmeliyiz? 

 

- Kodlama: Levent ŞANLI 

Kodlama nedir?, Temel kodlama özellikleri, robotik kodlama, kodlamanın günlük 

hayatımızda ve ders anlatımındaki yeri 

 

- Zeka Oyunları: Ömer YILMAZ 

Bir beyin egzersizi olarak “Zeka Oyunları” Zeka oyunlarının akademik başarıya etkileri. 

 

- Neyi ölçelim, Nasıl Değerlendirelim?: Gürhan DİKMEN 

Ölçme ve değerlendirme nedir? Ölçme de nerede hata yapıyoruz? En fazla yapılan 

yanlışlar? PISA VE TIMMS nedir? Dallanmış ağaç-yapılandırılmış Grid hiç duyduk mu? 

Gibi sorulara cevap arayan uygulamaya dönük ölçme de farkındalık eğitimidir. 

 

- Microbit ile Obezite Kontrolü: Ahmet GÜCCÜK 

İngiltere'de her yıl 7. sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılan BBC'nin desteği ile 

geliştirilmiş bir mikrokontrolcü kart olan Micro Bit'in tanıtılması. Durmadan gelişen ve 

değişen dünyaya ayak uydurabilmek adına öğretmenlerimiz için teknolojinin neler 

yapabileceği konusunda küçük ve eğlenceli bir etkinlik ile farkındalık oluşturmak. 

 

- Dersimiz Mutluluk: Mehmet SARI 

Günümüz iş ve eğitim yaşantısının genel özellikleri, çağımızın hastalığı stres ve herşeye 

rağmen mutlu olabilmek mümkün mü? 
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- mBLOCK Ardunio: Murat KOCAMAN 

Arduino ile elektronik devre kurma, MBLOCK programının kullanımı, MBLOCK ile 

kodlama yapma. Robotların kullanımı ve kodlanması. 

Sonuçlar 

1. Teknoloji ile büyüyen Y kuşağı, teknoloji ile doğan Z kuşağı arasında iletişim sorunları vardır. 

2. Y kuşağı ile Z kuşağı arasındaki sosyal ve kültürel farklılıklar artmaktadır. 

3. Öğrenme ortamları ve araçları öğrencilerin Z kuşağı özelliklerine göre yapılandırılmamıştır. 

4. Öğretmenler teknolojik eğitim araçlarının yanısıra sosyal ağlar gibi yeni nesil etkileşim 

ortamlarını Z kuşağı kadar efektif kullanmamaktadırlar. 

5. Kuşaklar arası özelliklerin farklı olması, - kurallara uyan ( Y kuşağı ), kuralları önemsemeyen 

( Z Kuşağı ), fiziki sosyal ( Y Kuşağı ), sanal sosyal ( Z Kuşağı )- verimli öğrenme ve öğretme 

ortamlarının oluşturulmasında engeller doğurmaktadır. 

6. Z kuşağı bireyleri, kendilerine oldukça güven duyarlar ve bu nedenle iş ve eğitim 

yaşamlarında farklı sorumluluklar almayı isterler. 

7. Z kuşağı bireylerinin çalışma ortamlarının modern ve teknolojik biçimde tasarlanmış olması, 

bu ortamda donanımlı araç ve gereçlerin bulunması daha verimli çalışmalarına ve aktif 

performans göstermelerine fayda sağlayacaktır. 

8. Z kuşağı, hoşgörüyle yaklaşıldığında, bulunduğu ortamlara artı değer katabilir, iş hayatının 

ve toplumun dinamiklerini olumlu yönde değiştirebilir, Özellikle eğitimcilerin ve yöneticilerin, 

diğer kişilerle bu kuşağın uyumlu çalışması yönünde stratejiler geliştirmesi gerekir. 

9. Esnek çalışma saatleri ile çalıştıkları ortamın rahat olmasını istemekte ve bu nedenle de Z 

kuşağı bireylerinin çoğunluğu girişimci olmak istemektedir. 

Z kuşağının olumlu yönleri 

- Ne istediklerini biliyorlar. 

- Bireysel ve bağımsız çalışmak özelliği taşıyorlar. 

- Dürüstler. 

- Hiçbir Kompleksse girmeden kendilerini rahat ifade edebiliyorlar. 

- Girişimcilik yönleri ve istekleri fazla 

- Farklılığın kutlandığı ve benimsendiği renkli bir iş hayatı ve daha az hiyerarşi talep ediyorlar. 

Z kuşağının olumsuz yönleri 

- Sadakatsizlik ve kolay vazgeçmeleri şirketler için sorun olabilir. 

- Ben merkezli olmaları takım çalışması gerektiren işlerde sorun yaşanmasına neden olabilir. 

- Sürekli yükselme beklentisi içinde olmaları rekabeti daha da sertleştirebilir. 
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-Yenilikçi ve eğlenceli işler yapma beklentisi içinde olmaları standart işleri yaptırmayı 

zorlaştırabilir. 

- Aceleci ve sabırsız olmaları zaman ve emek gerektiren meslek dallarına değer kaybettirebilir. 

Kuşaklar X Kuşağı 1960-1979 Y Kuşağı 1980-1999 Z Kuşağı 2000-2000+ 

Özellikleri ve 
Değerleri 

Sadakat duyguları 
değişken 

Sadakat duyguları az İşbirlikçi 

Otoriteye saygılı 
Otoriteyi zor 
kabullenen 

Otoriteye antipatik 

Topluma duyarlı 
Bağımsızlığına 
düşkün 

Bağımsızlığına çok 
düşkün 

İş motivasyonları 
yüksek 

Çok sık iş değiştiren 
Değişken ve serbest 
zamanlı iş anlayışı 

Kanaatkar Bireyci Zor mutlu olan 

Kaygılı 
Kaygılarını kontrol 
edebilme 

Kaygıdan 
uzak,İnovatif, 
girişimci 

Teknolojiyle ilişkisi 
düşük 

Teknoloji ile 
büyüyen 

Teknoloji içine 
doğan 

 

Z neslini önceki kuşaklardan ayıran esaslı farklardan birisi, değişimin çok hızlı ve kırılmalar 

şeklinde yaşandığı bir dönemde dünyaya gelmeleri olarak gösterilir. 

Günümüzde her alanda yaşanan değişimler toplumsal, kültürel, hukuk, eğitim ve teknoloji 

alanlarda hayatımızı etkilemektedir. Bu değişimler toplum yapısını da, toplumu oluşturan 

insanların değer yargılarını, beklentilerini, inançlarını da etkileyerek değişmelerine sebep 

olmaktadır. Kuşaklar arası geçişler günümüzde her zamankinden daha mümkün 

görülmektedir. Geçmişteki azla yetinen, otoriteyi sorgusuz kabul eden çalışanların yerine daha 

bilgili, azla yetinmeyen, gerektiğinde sorgulayan, beklentileri ve ihtiyaçları farklı kendine 

zaman ayırmayı önemli bulan yeni nesil bir iş gücü gelmektedir. 

Endüstrinin son yüzyıl içinde gelişimi istihdam tiplerinde değişimler oluşturmuştur. Sanayi 

devrimi ile başlayan endüstriyel değişimler, teknolojinin ve özellikle nesnelerin internetinin 

üretime entegresiyle insan gücüne olan ihtiyacın içeriğini etkilemiştir. Bireylerin yeni beceri ve 

yetkinliklerle donatılması kaçılmaz olmuştur. 

 

Öneriler 

Öğreten ve öğreniciden oluşan temel öğrenme ortamının temel unsuru iletişimdir. 

Öğretenlerin X,Y kuşaklarından; öğrenicilerin Z kuşağından olmasından kaynaklı, bu kuşakların 

çarpıcı özelliklerinin bilinmesi iletişimi kuvvetlendirecektir. Edilgen olmayı sevmeyen Z kuşağı 

öğrenicileri, ancak güçlü iletişim sayesinde istedikleri gibi etken olabileceklerdir. 

Z kuşağı öğrenicileri otorite ile işbirliği yapmaya olumlu baksalar da, kuralları çabuk 

kabul etmeyen, bağımsızlık düşkünü yapıları nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin 
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verimliliğini düşebilmektedir. Bu nedenle Z kuşağı öğrenicilerine nedenler çok iyi anlatılmalı, 

faaliyetlerde esnek olunabilmeli, zaman ve mekan kısıtsız öğrenme faaliyetleri 

oluşturulabilmelidir. 

Z kuşağı günceli çok iyi takip eden bir yapıdadır. Öğretmenin/öğreticinin kendisinden 

daha az güncel olduğunu bilmesi iletişimi azaltmasına neden olur. X ve Y kuşağı öğretmenleri 

güncel teknolojik gelişmelerden haberdar olmalı, yapay zeka, sosyal ağ vb. kavramlarını bilmeli 

ve kullanmalıdır. 

Teknolojiyle doğan, günümüzde temel ve sosyal ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilen Z 

kuşağı az ile yetinmeyi bilmemektedir. Hep daha fazlasını, daha iyisini isteyen Z kuşağı 

beklentisini hep yukarılarda tutmaktadır. Bu durum elde edilen başarının ya da metanın, daha 

iyisi olmalıydı, daha fazla başarılı olmalıydım bakış açısını doğurur ve mutluluğu 

engellemektedir. Z kuşağının bu tatminsizlik özelliğine karşın önlemler alınmalı, küçük 

şeylerden de mutlu olunabileceği gösterilmelidir. Doğa etkinlikleri Z kuşağının içinde 

bulunduğu hızlı hayattan biraz uzaklaşmasını sağlayacağı gibi, kanaatkâr olma duygusunu da 

geliştirecektir.  

Ekonomik özgürlük isteği, yüksek gelir beklentisi Z kuşağını erken dönemde eğitimlerini 

tamamlamadan girişimci olmaya yönlendirmektedir. Girişimci olmak her ne kadar kişi ve 

kişinin yaşadığı toplum açısından önemli bir unsur olsa da, eksik eğitim ve beceri ile yapılan 

girişimler çoğu kez başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. ( 1/10 oranında başarı ) Burada girişime 

yönlendiren en göze çarpan örnekler; Facebook, Microsoft, Apple gibi dev kuruluşların 

kurucularının eğitimlerini yarım bırakarak girişimcilik yapmalarıdır. Z Kuşağı bireyine tam 

donanımlı olmadan fikirlerinin iyi bir ürün ve hizmete dönüşmesinin çok küçük bir ihtimal 

olduğu anlatılmalı, girişimci ruhlar törpülenmeden temel eğitimlerinin yanı sıra ekonomi, 

kodlama, sosyoloji gibi güncel becerilerinde kazanılması teşvik edilmelidir. 

Ben merkezci yapıları ile takım çalışmalarında sorun yaşanmasına sebep olan Z kuşağı 

bireyleri, çok yönlü becerileri nedeniyle her türlü işi kendilerinin başarıyla yapabileceklerini 

düşündürten algı ile yalnız çalışmayı tercih etmektedirler. Bu durum üretim dünyasında verim 

düşüklüğüne sebep olmaktadır. Z kuşağı bireyine verilecek işin tanımı çok net yapılmalı, takım 

içerisindeki rolü hiyerarşik düzen kurulmadan verilmelidir. 

Z kuşağı bireyi takım arkadaşı dahil herkesi kendine rakip olarak görmektedir. Sürekli 

yükselme beklentisinde olması rekabeti sertleştirir. Bu rekabet ortamı yenilikçi ve eğlenceli 

hale getirilirse bireyin motivasyonu ve elde ettiği kazanımlar artacaktır. 

Z kuşağı farklılıklara ve farklı olmaya önem verirler. Bu farklı olma arzusu onların 

girişimci ruhları ile birleşince verimli öğrenme ortamları ve iş sonuçları ortaya çıkar. Yöntem 

belirlemede özgür bırakılmalıdırlar. 

Ana Vurgu; 

“Z kuşağının çalışacağı işlerin yüzde 65’i, şu anda dünyada var olmayan işler. Dünyada var 

olmayan bir iş konusunda eğitim planlaması yapılamaz, ancak kişilerin yeteneklerini ve 

öğrenme becerilerini geliştirmek yönünde bir eğitim planlanabilir.” 



 
Z Kuşağı Ne İster? 

11 
05-06 MAYIS 1. EĞİTİM ÇALIŞTAYI                                                 İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - 2018 

 

Çalıştay Organizasyon Ekibi 

Ayfer ER  :İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

Turgay TÜLOĞLU :Özel Büro Arge Birimi  

Musa OKTAR  :Özel Büro 

Orhan ERDOĞAN :Okul Müdürü 

Serdar ERDAL  :Sınıf Öğretmeni 

Murat KOCAMAN :Teknoloji Tasarım Öğretmeni 

Gürhan DİKMEN :Sınıf Öğretmeni 

Nazife DİKMEN :Sınıf Öğretmeni 

Ahmet GÜCCÜK :Fen ve Teknoloji Öğretmeni 

Levent ŞANLI  :Teknoloji Tasarım Öğretmeni 

Mehmet SARI  :Rehber Öğretmen 

 

Geleneksel hale getirmek istediğimiz Eğitim Çalıştayının öğretmenlerimizin motivasyonlarına, 

güncel becerilerine olumlu katkılar sunmasından büyük memnuniyet duymaktayım. Emeği 

geçen çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  

       Fatih BİLİCAN 

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

Destek Verenler  

İnegöl Belediyesi 

İnegöl Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 

Nene Hatun MTAL 

Altın Nesil Okulları 

Doğa Okulları 

Kosova Eğitim Kurumları 

Okyanus Okulları 

Zarafet Okulu 


