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Z Kuşağı Kütüphaneciler ile Birlikte Çalışmaya Ne 

Kadar Hazırız? Üniversite Kütüphaneleri İçin Bir 

Değerlendirme



Sunum Planı

• Kuşak kavramı ve farklı kuşaklar
• Z kuşağını tanıyalım
• Z kuşağı kütüphanecinin yeni rolleri 
• Kuşaklar Çatışıyor Mu?
• Üniversite Kütüphane Yöneticileri ile Yapılan Anket 

Çalışması 
• Sonuç ve Değerlendirme



Kuşak Kavramı       

• Aynı zamanda doğan yaş gruplarını ifade eder 

• İki nesil arasında geçen dönem

• Kuşakları sınıflandırırken :

Toplulukların düşünceleri, 

Deneyimleri 

Hissettikleri de göz önüne alınmaktadır. 

• Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre “yaklaşık olarak aynı 
yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine 
benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle 
yükümlü olmuş kişiler topluluğu”



Kuşak Sınıflandırması ve Dönemleri 

Kuşak Adı Dönemi

Sessiz Kuşak 1925 – 1945

Bepek Patlaması Kuşağı 1946 – 1964

X Kuşağı 1965 – 1979

Y Kuşağı 1980 – 1999

Z Kuşağı 2000 ve sonrası



Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar

Bebek Patlaması X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı

Özellikleri

ve

Değerleri

- Sadakat duyguları

yüksek

- İşkolik

- Takım çalışmasına

önem veren

- Kanaatkar

- Rekabetçi

- Teknolojiye uzak

- Sadakat duyguları

değişken

- Otoriteye saygılı

- Topluma duyarlı

- İş motivasyonları

yüksek

- Kanaatkar

- Kaygılı

- Teknolojiyle ilişkisi

düşük

- Sadakat duyguları

az

- Otoriteyi zor

kabullenen

- Bağımsızlığına

düşkün

- Çok sık iş değiştiren

- Bireyci

- Teknolojiyle

büyüyen

- İşbirlikçi

- Yaratıcı

- Teknoloji ile

doğan

DENEÇLİ (2012)



Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfusumuz 

http://www.tuik.gov.tr/ustmenu.do?metod=temelist



Kim Bu Z’ler ? 

• 2000  

• ‘göçmen’ değil, ‘yerli’

• Yaşamın tüm unsurlarını önemseme

• Özgürlük

• İnsan hakları 

• Yaratıcı ve sahici 

• Daha az hiyerarşi 

• Hız 

• Yönlendirme
(Kuran, Evrim 2018) 



Z Kuşağı Kütüphanecinin Yeni Rolleri 

• Etkin teknoloji kullanımı

• Dijital çağın dinamikleri

• Veri madencisi

• Açık bilim  , açık veri ve açık erişim 

(Köseali, 2018)



Kuşaklar Çatışıyor Mu? 

“biz bunu hep böyle yapıyorduk” 

“biz değiştirebiliriz”



Üniversite Kütüphane Yöneticileri ile Yapılan Anket

Çalışması

		

Soru 1: Çalıştığınız üniversite türü nedir? Soru 2: Kütüphanenizde çalışan sayısı nedir?



	

Soru3: Kurumunuzda çalışanların yaş dağılımı 

nedir?



	

Soru 4: Kurumunuzda kaç tane bilgi ve belge 

yönetimi bölümü mezunu çalışan vardır? 



	
Soru5: Kurumunuzda çalışan bilgi ve belge 

yönetimi bölümü mezunu çalışanların yaş 

dağılımı nasıldır? 



	

Diğer cevabı verenler :sosyal medya ve iletişim, IT ve e-kaynaklar, web 

sitesi içerik ve grafik yönetimi, teknoloji hizmetleri, makerspace

Soru6. Z kuşağı personelinizi hangi bölümde çalıştırmayı düşünürsünüz?



Soru7: Lütfen aşağıdaki ifadelere katılma durumunuzu 0 ile 5 arasında değerlendirin (0 

katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum) 

Genç insanlar teknolojiyi kullanma konusunda daha başarılıdırlar. 

Teknoloji ile büyümüş olanlar, işyerinde teknolojiyi kullanmaya daha çok eğilimlidirler 

Yaşça büyük çalışanların işyerinde sosyal medyayı kullanma olasılığı daha düşüktür 



Kütüphanemde, teknoloji kullanan genç kütüphaneciler sayıca daha fazla 

Teknolojiyle birlikte büyümek, bireylerin profesyonel yaşamlarında teknolojiyi kullanmalarını daha olası kılar 

Kütüphanelerde işgücü, gelecekte genç kütüphaneciler yönetici olduğunda daha farklı olacak.

Soru 7: Lütfen aşağıdaki ifadelere katılma durumunuzu 0 ile 5 arasında değerlendirin (0 katılmıyorum, 5 

kesinlikle katılıyorum) 



Genç kütüphaneciler, yaşça kendilerinden büyük kütüphanecilerle iletişim halinde olarak bilgi ve deneyimlerinden 

yararlanmalıdırlar. 

Teknoloji çalışanları daha üretken yapar 

Genç kütüphaneciler yaşça büyük kütüphanecilere göre daha üretken.



Kütüphanemde kuşak farklılığına bağlı sorunlar ortaya çıkıyor 

Kütüphanemde kuşak çatışmaları yok 

Genç kütüphanecilere yaşça daha büyük ve deneyimli kütüphaneciler tarafından mentorluk yapılmalıdır. 



	

Soru8: Z kuşağını daha yakından tanımak için neler yapıyorsunuz?



Soru 9 :  Çalıştığınız/ Bağlı olduğunuz kurumun Z kuşağı 

çalışanları ile ilgili bir eylem planı var mı? Kısaca belirtiniz. 

• Belirli bir eylem planımız yok 

• Sürekli Eğitim Merkezlerinin yapmış olduğu çalışmalar 

• Kütüphaneci işe alırken yeni mezunlara da fırsat verilmektedir.

• Zaman zaman konuyla ilgili eğitim ve konferanslar yapılıyor.

• Yazılı bir eylem planımız olmamasına rağmen yönetim olarak 

çalışanlarımızın özellikle mesleki ve kişisel gelişimleri için gerekli 

eğitimleri almalarını ve mesleki toplantılara katılımlarını ve ayrıca 

yüksek lisans yapmalarını destekliyoruz

• İK tarafından çalışanlara eğitimler veriliyor, ancak spesifik bir 

plan yok



• Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş, sabırlı, Z kuşağı olmayan meslektaşlarının 

deneyimlerinden faydalanırken kendi becerilerini de onlarla paylaşabilen bireyler 

• Teknoloji kullanımı ve iletişim becerisi yüksek, birden fazla dile hakim ve konuşabilen, 

sorun çözme yeteneği gelişmiş bireyler olmalıdır. 

• Öğrenmeyi öğrenmiş, yaşam boyu öğrenmeye ve gelişmeye açık, özellikle mesleki 

gelişmeleri takip eden, okuyan bireyler olmalarını umuyorum. 

• Yenilikçi, yaratıcı, üretken, araştırmacı, tasarım bilgisi/yeteneği olan, programlama 

bilgisi olan,  sorumluluk alabilen bireyler olmalıdırlar.

• Sorunlara sistematik yaklaşan, akılcı, sürdürülebilir çözümler üretebilen ve katma değer 

yaratan projeleri yapabilen kişiler olmalıdırlar.

• Z kuşağı kütüphanecileri; araştırmacı, meraklı, sorun çözmeye odaklı, yaratıcı ve çözüm 

üretici, uzlaşmacı, ikna edici , dışa dönük olmalıdırlar.

• Veri tabanlarını ve e-kaynakları daha aktif kullanmalı, kütüphane yönetimini gelişen 

teknolojiler ve yenilikler konusunda bilgilendirmeli ve kütüphanede uygulanması için 

yönetimi ikna etmeli, yeniliklere açık olmalı, web sayfası ve dizaynı konusunda bilgili 

olmalı, bilgi ve becerilerini kurumun yararına kullanmalı, öğrencilerle diyaloglarında 

daha etkin ve yönlendirici olmalı. 

• Geçmişle geleceği harmanlama becerisine sahip olmaları onları daha üretken yapar.

• Çabuk yönetici olma isteği, çabuk sıkılma, her işi teknoloji halleder düşünceleri zayıf 

yönlerindendir. 

• Her şeyi teknolojiyle halledeceklerine inanmaları bir handikap. 

Soru 10. Z-kuşağı kütüphanecilerin sahip olmasını umduğunuz 

yetenekleri/özellikleri nelerdir? Kısaca belirtiniz. 



Sonuç ve Değerlendirme 

• Genç Nüfus 

• Farkındalık 

• Yeni Yönetim Becerileri 

• Empati ve sinerji

• Deneyime Saygı 

• Dinamizm ve deneyimin harmanlanması 



#BBYkadroistiyor
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