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Öz 
Bu araştırmada, Türkiye’deki Z Kuşağının sosyal medyaya yaklaşımının ve kullanım amaçlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Digitalleşen dünyada iletişim araçları ve ortamları sayıca giderek artmakta ve çeşitlenmektedir. Z Kuşağı üzerine yaptığımız bu çalışma, 
kuşağın teknolojik donanıma olan yatkınlığı açısından diğer kuşaklardan farklılık taşıması sebebiyle özellikle seçilmiştir. Z Kuşağının 
sosyal medyayı, bilgi edinme-haber alma, sosyalleşme, etkinlik düzenleme, işbirliği yapma gibi farklı amaçlar için ne ölçüde kullandığı 
irdelenmiştir. Araştırmamız, Z kuşağı üyelerinden 200 kişi ile yapılan anket sonuçlarına dayanarak hazırlanmıştır. Çalışmada, İstanbul 
ilinde bir devlet üniversitesi öğrencilerine ve bir tanesi vakıf diğeri devlet okulu olmak üzere iki farklı lise kurumunda okuyan 
öğrencilere sosyal medya kullanımları ile ilgili soruları içeren anket uygulaması yapılmıştır. Ek olarak, yaşları 15 ve 18 arasında değişen 
14 kişi ile derinlemesine görüşme sağlanarak sosyal medya kullanımları konusunda ayrıntılı sorular yöneltilmiştir. Elde edilen verilerin 
küresel verilerle karşılaştırılması sonucunda görülen benzerliklerin ve farklılıkların altı çizilmiştir.  Z kuşağı, sosyal medyayı, 
sosyalleşme dışında ağırlıklı olarak araştırma ve işbirliği yapmak için kullanmaktadır. Ayrıca bu neslin, sosyal medyayı farklı bir 
gerçeklik boyutunda değerlendirmediği ve sosyal medyada tutum bazında yüzyüze iletişimden çok farklı davranmadığı 
anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Sosyal Medya, Yeni İletişim Teknolojileri. 
 

Abstract 
In this study, determining the attitude of Generation Z towards social media and their intentions in using social media is aimed. 

In the digitalizing world the communication tools and environments are increasingly raising in number and becoming diversified. In 
this study which we made over Generation Z, the generation is especially chosen for it is distinct from the other generations in terms of 
its familiarity to technological equipments. In the study it is examined with what degree does Generation Z use social media for distinct 
aims such as being informed-receive information, socialisation, organising activities and collaboration.  Our survey is prepared based 
on results of a questionnaire made with 200 members of Generation Z. In the study, a survey was performed with the students from a 
state university in Istanbul, and from two different high schools, one state high school and the other high school connected with a 
foundation, containing questions about their social media uses. Additionally in depth interviews were made with 14 persons whose 
ages change between 15 and 18, and detailed questions were asked about their social media uses.  
After comparing the data obtained with global data, founded similarities and differences are emphasized. Generation Z uses the social 
media mainly for research and collaboration in addition to socialisation. Also it is understood that this generation does not evaluate the 
social media in a different dimension of reality and in terms of attitudes does not act very different in the social media than in face-to-
face communication.  

Keywords: Generation Z, Social Media, New Communication Technologies. 
  

 
1. GİRİŞ  
Kökenine inildiğinde eski mısır ve yunan uygarlıklarında izlerine rastladığımız kuşak kavramının, 

1830-1840 yılları arasında ilk kez Auguste Comte ile araştırma konusu boyutuna taşındığı iddia 
edilmektedir. Comte, bir kuşağın bir sonraki kuşağa bırakacağı birikimler ile sosyal ilerlemenin 
gerçekleşebileceğini ileri sürmüştür (Comte, 1974, 635-641). Bu tarihten önce ise 14. Yüzyıl düşünürü, devlet 
adamı ve tarihçisi, İbni Haldun’un Mukaddime eserinde kuşaklar çalışmasına temel oluşturabilecek 
sosyolojik açıklamaların yer aldığı söylenebilir. 20. Yüzyıla gelindiğinde, Karl Mannheim sistematik 
araştırma ile kuşak kavramına yaklaşan ilk sosyolog olarak ön plana çıkmaktadır (Mannheim, 1927, 276-322).  
Mannheim kuşak kavramını kişilerin hangi yaşam deneyimlerini yaşamışlarsa ona göre bakış açılarının 
geliştiği “sosyal bir konum” olarak değerlendirmiştir. (Carver ve Candela, 2008, 984-991). Yaşam deneyimleri 
denildiğinde toplumdaki sosyal değişimlere yön veren büyük olaylar kastedilmektedir. Savaşlar, ekonomik 
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krizler, siyasi tabloyu değiştiren diplomatik krizler ve teknolojik gelişmeler sosyal değişimlere yol açabilen 
önemli olaylardan bazılarıdır.  

Kuşak kavramı, en yalın haliyle “ortak alışkanlıklar ve ortak kültürü paylaşan insan topluluğu” 
olarak tanımlanabilir (Latif ve Serbest, 2014, 142-163). Kuşak kavramının alt-yapısal karşılığının giderek daha 
çok anlaşılması ve toplumsal davranış ve tutumların açıklanmasında ışık tutması sebebiyle, 2000-2018 yılları 
arasında dünyaya geldiği kabul edilen Z Kuşağı ile ilgili onlar henüz yetişkinlik dönemine adım atmadan 
bile pek çok araştırma yapılmıştır. Z Kuşağı denildiğinde teknolojinin içine doğmuş, cep telefonsuz ve 
internetsiz bir dünyaya dair anıları olmayan bir kuşaktan bahsedilmektedir. İnternetin tek taraflı bir bilgi 
transferi aracı olmaktan çıkması ile birlikte sosyal medya kavramı, Z Kuşağının hayatının günlük rutini 
içerisinde önemli bir payı kaplamaktadır.  

“Bilgi güçtür” sözünü hepimiz bilmekteyiz ama bilginin yani gücün kazanımında sosyal medyanın 
rolünü pek az kişi anlamaktadır. Sosyal medya sayesinde, limitsiz bir bilgi denizine bağlanıp bilgi bankamızı 
istediğimiz kadar doldurabiliriz. Sosyal medya, insanların biraraya geldiği, fikir alışverişi yaptığı, tavsiye 
aldığı, rehberlik ettiği, tüm seslere açık, resmi ya da gayri resmi platformlar barındıran çok çeşitli bir ortam 
olması dolayısıyla farklı yaşlardan herkesin ilgisini çekmektedir (Amedie, 2015). 

Bu çalışmada Z Kuşağının davranışsal eğilimleri üzerinden sosyal medyaya yaklaşımları, beklentileri 
ve kullanım alanları araştırılmıştır. Z Kuşağının bir önceki nesil olan Y Kuşağından farklı olarak sosyal 
medyayı ayrı bir gerçeklik ya da farklı bir yaşam platformu olarak değerlendirmediği, mahremiyet algısının 
sosyal medyadaki tutumlarına da yansıdığı sonuçları ortaya çıkmıştır.  

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 
Bu makale, Z Kuşağının sosyal medyaya yaklaşımlarını irdelerken, 2000 sonrası doğumlular olarak 

kabul edilen bu kuşağın, sosyal medyayı ağırlıklı olarak hangi amaçlar için kullandığı sorusuna da yanıt 
arar. İletişim teknolojisinin yüksek hızda ilerleme gösterdiği bir dönemde doğan bu nesil, teknolojik iletişim 
araçları ile donatılmış bir ortamda farklı yetkinliklere sahip olabilmektedir. Önceki nesillerin sosyal medya 
ile tecrübeleri de Z Kuşağına yol gösterici olmuştur. Tüm bu gelişmeler ışığında, Z Kuşağının sosyal 
medyaya yaklaşımlarının incelenmesi hem bu kuşağın daha iyi anlaşılmasına kapı aralayacak ve hem de bu 
alanda yapılacak gerek güvenlik gerek içeriğe yönelik ileri düzey çalışmalara da temel oluşturacaktır.  

3.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI 
Araştırmamızda, TOAD (Türkiye Ölçme Araçları Dizini)’dan elde edilen anket soruları ile Z 

Kuşağı’ndan bireylerle nicel araştırma tekniğine dayalı bir çalışma sürdürülmüştür. Her soru için 4’lü likert 
ölçeği kullanılmıştır. İstanbul ilinde bir devlet üniversitesi’nde birinci sınıf öğrencilerinden 67 kişi, yine bir 
devlet lisesinde, lise son sınıf öğrencilerinden 41 öğrenci ve özel bir vakıf lisesinde 92 öğrenci ile anket 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında 8 lise öğrencisi ve 6 üniversite öğrencisi ile derinlemesine 
mülakat çalışması yapılmıştır. 

Araştırmamız, İstanbul ilinde bir devlet üniversitesi, bir özel vakıf lisesi ve bir devlet lisesi 
öğrencilerinden oluşan 200 kişilik bir grup üzerinden elde edilen bilgiler baz alınarak oluşturulmuştur. 
Çalışmamız bu konuda yapılacak olan daha geniş ölçekli araştırmalar için bir alt yapı niteliğindedir. 

4. Z KUŞAĞINDA ÖNE ÇIKANLAR 
4.1. Küresel Bakış Açısı ve Yerel Gerçeklik  
Z Kuşağı, 2000-2018 yılları arasında dünyaya gelen bir nesildir.  Kristal Nesil, Derin Duygusal, I-

Generation, Internet Kuşağı, Bir Sonraki Kuşak ve Ağ Kuşağı gibi isimler ile de anılmaktadır (Levickaité, 
2010, 170-183). 

Dünyanın deneyimlediği belli başlı sosyal ve ekonomik olaylar, her kuşakta olduğu gibi Z 
Kuşağında da yön veren kriterler görevi görmüştür Genellikle X neslinin çocukları olarak dünyaya gelen Z 
kuşağı bireyleri, cep telefonsuz bir dünyaya dair anıya sahip olmamaları ile farklılaşmaktadırlar. Çok küçük 
yaştan itibaren interneti kullanmaya başlamaları teknolojiye yakınlıklarını arttırmış ve sosyal medyayı aktif 
kullanmalarını kolaylaştırmıştır. Z Kuşağı, sosyal ağların ve hızlı internetin yardımıyla dünya da şimdiye 
kadar hiç bir neslin erişemediği kadar geniş bir bilgi alanına kolayca erişim sağlayabilmiştir. Bu avantajıyla 
sosyal medyanın, Z kuşağının farklı kültürleri tanımaları ve önyargıların kırılması noktasında artısı olduğu 
gözlemlenmektedir. Küresel bakış açısını geniş tutan Z Kuşağı, bir yandan internetin ve sosyal medyanın 
limitsiz özelliklerinin keyfini sürerken, bir yandan da küresel değerlerin yerel gerçeklikte nasıl karşılık 
bulacağı üzerinde odaklanmaktadır. Z’ler bir önceki nesillere göre dünyanın en ücra köşesi hakkında bile 
bilgi sahibi olma noktasında daha avantajlılardır. Buna karşın, Y’lere göre kıyasladığımızda, coğrafi 
maceralara atılmaktan ziyade kartlarını yerelde kullanmaktan yani globalde edindikleri bilgiyi, yerele 
uyarlayarak kullanmaktan yana olduklar söylenebilir (Tulgan, 2013).  



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 11        Sayı: 60       Yıl: 2018  

The Journal of International Social Research 
Volume: 11        Issue: 60     Year: 2018     

 

- 1069 - 
 

4.2. Gerçekçi Duruş 
Z Kuşağı, büyük depresyon sonrası görülen en kötü ekonomik şartlarda yetişmiştir. Bu özelliği ile Y 

Kuşağından ayrışmaktadır. Bugün henüz hayata geçmemiş ya da yeni yeni duymaya başladığımız kariyer 
yollarında ilerleyecekleri öngörülmektedir. Kendi ebeveynlerinden daha düşük hayat standartlarına sahip 
olma riski ile karşı karşıya oldukları gerçeği onları bazı açılardan daha ayakları yere basan bir nesil haline 
getirmektedir. Para harcamaktan ziyade para biriktirmeye yatkın olmaları Y kuşağından Z Kuşağına geçişte 
sosyo-ekonomik değişikliklerin bir sonucu olarak örnek verilebilir. Bir diğer taraftan baktığımızda, çok genç 
yaşta çok kısa sürede ünlü olabilmekte ve gelir elde edebilmekteler. Örneğin, youtuber olmak kısa zamanda 
ün ve para getiren bir meslek grubu haline gelmiştir. Bireysel yayın yapılmasına imkan tanıyan sitelere 
yönelmede artışların görülmesi de bunun bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Blog yazarlığı gibi meslekler 
ve sosyal medya da gündem belirleyen Twitter-Instagram fenomenleri gibi yeni kimlikler doğmuştur. Sosyo-
ekonomik şartların globalde geçirdiği değişimin sonucu Z Kuşağı kendinden önceki neslin olumlu bakış 
açısından sıyrılarak gerçekçi yaklaşımları benimsemeyi tercih etmektedir. Örneğin, meslek seçerken sadece 
hayallerinin peşinden gitmeyi değil, kendilerini hayallerine ulaştırabilecek mesleklere yönelmeyi tercih 
etmektedirler. Diğer taraftan, satın alma alışkanlıklarında reklamlardan ziyade sosyal medyadaki 
deneyimlere kulak vermektedirler. 

4.3. Gerileyen Narsisizm- Çoklu Kültür 
Z Kuşağı ile ilgili yapılan çalışmalar göstermektedir ki Z Kuşağında Narsisizm, Y’ler ile 

kıyaslandığında gerilemeye başlamıştır. Don Tapscott’ın Grown Up Digital kitabında yer alan ve 11.000 Z 
Kuşağını kapsayan araştırmasına göre, gençlerin %69’u akıllı olmayı, iyi görünmeye tercih etmektedirler. 
Topscott’a göre, Z Nesli sadece geleceği temsil etmekle kalmamakta aynı zamanda geleceği yaratmaktadırlar 
(Tapscott, 2009, 121-219). Bununla bağlantılı olarak da idealismin güçlendiğini söyleyebilmek mümkündür. 
Z Kuşağı mensubu gençler, daha iyi bir dünya için gönüllü işlere bir önceki kuşaktan daha fazla ilgi 
göstermektedirler  (Peterson, 2014). 

Z Kuşağı kendi kendini eğitmeyi ve bir bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilmektedir. Z Kuşağının %50 si 
YouTube ve Sosyal Medyayı araştırma ödevleri için kullanmaktadır (Özge, 2015). Aynı zamanda azınlıklara 
ve çoklu- kültu ̈re en yakın duran kus ̧aklardan bir tanesidir. Z Kuşağının yetiştiği dönemde sosyo-politik 
yaşamdan edebiyata önyargıları kıracak önemli gelişmeler olmuştur. Örneğin, Amerika Birles ̧ik 
Devletleri’nde siyahi bas ̧kanlık döneminin yaşanması, Aziz Sancar ve Orhan Pamuk’un nobel ödülü alması 
önceki kuşaklar için şaşırtıcı olsa da Z Kuşağı açısından normal kabul edilmektedir. Farklı etnik kültürlerden 
insanların aynı amaçlar için, örneğin kadın hakları için, bir araya gelmesi de yine benzer bir olgu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Öne çıkan bazı özelliklerine kısaca değindiğimiz Z Kuşağı’nın hem sosyal hem ekonomik hem de 
kültürel anlamda toplum yapısında değişiklikler oluşturması beklenmektedir. İleriye dönük yapılan nüfus 
tahminleri aşağıdaki tabloda görülebilir.  

Yıllara ve Yaş Grubuna Göre Nüfus Dağılımı 

Tablo 1: Yıllara ve yaş grubuna göre nüfus, 2018, 2023, 2040, 2060, 2080 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 

 
Yukarıdaki tabloda, 2018 yılı başlangıç olmak üzere, 5, 22, 42 ve 62 yıl sonra Türkiye’nin tahmini 

nüfusu ve yaşlara göre dağılımı görülmektedir. 2018 yılı itibariyle, Z Kuşağına bağlı bireylerin en 
büyüğünün 18 yaşında olduğunu kabul edersek, Türkiye’deki Z nüfusunun, toplam nüfusun %25’inin 
üzerine geçtiği görülmektedir.  
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5. SOSYAL MEDYA 
Sosyal medya, online gruplar arasında sözcüklerin, resimlerin, videoların ve sesin yaratılması ve 

paylaşılmasını sağlayan, web tabanlı uygulamalar olarak tanımlanabilen, etkileşimli medya aracılığıyla bilgi 
ve düşünceleri paylaşmak için gerçekleştirilen uygulamalar, faaliyetler ve davranışlardır (Safko, Brake, 2009, 
6-7). Web 2.0-öncesi dönemde medya tek yönlü bir iletişim aracı olarak hayatımızda yer almaktaydı. Büyük 
gruplarda yer alan medya çalışanları dışındaki bireyler sadece tüketici tarafında yer alıp, sunulan sınırlı 
seçeneklerden bir kaçını alabiliyor iken içerikler üzerinde bir söz sahibi olamıyordu. Web 2.0 ile etkileşim 
eksikliği ortadan kalkarak, içerik konusunda kullanıcıların da paylaşımda bulunmasına olanak sağlanmıştır. 
Kullanıcı Kaynaklı Medya, geleneksel medyadan farklı olarak, içeriğin bizzat kullanıcılarının kendileri 
tarafından üretilmesine ve paylas ̧ılmasına olanak yaratmaktadır (Poytner, 2012, 208). Web 3.0 ile ise 
kişiselleşme ön plana çıkmaktadır. “Telefon İnterneti” ya da “Esnek İnternet” olarak da tanımlanan Web 3.0 
için internete bağlı olduğunuzda karşımıza ilginiz olan alışveriş sitelerinden öneriler çıkması örnek verilebilir 
(Domingues A., 2018). Hızlı ulaşılması, sürekli yenilenmesi, geribildirime açık olması itibariyle yeni neslin 
ihtiyaçları ile birebir örtüşen sosyal medya, farklı etnik gruplar gibi azınlıkların sesi olabilmesi ile de 
geleneksel medyaya göre büyük fark yaratabilmektedir.  Web 4.0’da ise çok daha aktif bir internet 
kullanımına sahip olacağımız öngörülmektedir. Anadilimizde sesli komut alan, bize önerilerde bulunan 
kişisel asistanlarımız olacağını hayal etmek güç değil.  Akıllı telefonlardaki “Siri” gibi kimi programlarla bu 
uygulamaların basit versiyonlarını deneyimleyebiliyoruz.  

Sosyal medya ortamları, temel olarak yedi grupta toplanabilir (Onant ve Alikılıç, 2008, 1111-1143). 
Bunlar; 
•  E-posta grupları 
•  Bloglar 
•  Forumlar 
•  Kurumsal intranet 
•  Extranet 
•  Hızlı mesaj servisleri 
•  Sosyal ağ siteleri 
olarak sayılabilir. 
Özetlemek gerekirse, çift yönlü akış sağlanabilen, her bireyin kendi fikirlerine ve paylaşımlarına açık 

platformlarla kişiselleşebilen, zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldıran sosyal medya özgür bir ortam 
olması dolayısıyla özellikle gençlerin vazgeçilmez iletişim kanalları arasına yerleşmiştir. Geleneksel 
medyadan farklı olarak sosyal medya, yaşayan bir organizma olarak, içeriği değiştirilerek, ekleme ve 
çıkartmalar ile yenilenebilmektedir. Buna karşın, “online dünyada bırakılan her iz, arama motorlarında 
itibari şekillendiren yapı taşları olarak yerini almaktadır” (Kara, Özgen, 2012, 9). Yani, sosyal medya hem 
sürekli kendini yenileyen hem de etkisi ile gücünü koruyan bir mecradır. 

Hepimiz sosyal canlılarız. Sosyal olmak istenilen ve beklenilen bir özellik olarak tanımlanabilir. 
Günümüzde bireylerin özellikle de genç neslin sosyalleşme ihtiyacının önemli bir kısmının sosyal medya 
aracılığı ile yaşanıyor olması olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz sonuçları ile de eleştiri almaktadır. 
Anne-babalar için çocuklarının sosyal medya ile olan ilis ̧kisi yönetilmesi gereken önemli bir durum olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Ulusoy, Bostancı, 2014, 559-572). Sosyal medyanın özgür ama kontrol edilmesi zor 
bir ortam olduğu gerçeği yadsınamaz.  

5.1. Sosyal Medya ile İlgili Çalışmalardan Örnekler 
Z kuşağının topluluk bilincinin üst seviyede olduğunu söylemek mümkündür. Sadece gelecekle ilgili 

birşeyler yapmayı hayal etmiyorlar aynı zamanda bunu hayata da geçiriyorlar. Bunu yaparken en büyük 
yardımcılarının da sosyal medya olduğunu söylemek yanlış olmaz. “Ice Bucket Challenge”- “Buz Kovası 
Meydan Okuması”nda, sosyal medya üzerinden oldukça ses getiren bir kampanya yürütülmüştür. 
Katılımcılar buzlu su ile dolu bir kovayı başlarından aşağı döküp videosunu yayınlamış ardından kurulanıp 
ALS hastalığı için çalışan derneğe bağışta bulunurak, aynı şeyi yapmaları için tanıdıklarına sosyal medya 
üzerinden çağrıda bulunmuşlardır. Bir diğer örnek ise çoğunluğu Z Kuşağından olan bir milyondan fazla 
insanın Facebook üzerinden “Standing Rock Indian Reservation” sayfasına giriş yaptıklarını işaretlemesi ve 
“Dacota Access Pipeline”ın uygulamaya geçmesini protesto ederek farkındalık yaratmaya çalışmalarıdır. 
ABD’de Kuzey Dacota’dan İllinois’e uzanacak 1886 km uzunluğundaki petrol boru hattı projesinin çevreye 
ve amerikan yerlilerinin kültürel mirasına vereceği zarar sebebiyle bu kampanya yürütülmüştür. (Fromm, 
2018). 
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Sosyal medya ve toplumsal etkileri üzerine son dönemde yapılmış çalışmalara baktığımızda 2018 
yılına ait “Smoking Selfies: Using Instagram to Explore Young Women’s Smoking Behaviors” adlı makale 
oldukça ilginç bir konuya değinmektedir. Daniel Cortese, Glen Szcypka, Sherry Emery, Shuai Wang, 
Elizabeth Hair ve Donna Vallone bu çalışmalarında günlük 400 milyon kullanıcıya ulaşan Instagramda 
yayınlanan özçekimler arasında sigara ve benzeri tütün ürünleri ile poz veren genç kadınların 
paylaşımlarının %66 oranında “cool” havalı, karizmatik, tarz sahibi bulunduğu saptanmıştır. Özellikle de 
kullanıcılarının %90 ının 35 yaş altı bireylerden oluştuğu gerçeğini göz önünden bulundurduğumuzda 
Instagram’ın, toplumda gençler üzerindeki etkileme gücü daha net ortaya çıkmaktadır (Cortese, Szczypka, 
Emery, 2018, 1-10). 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Pew Research Center’ın 2018 yılının ilk aylarında yayınlanan 
araştırmasına göre 18-24 yaş arası kişilerin %78’ı Snapchat programını kullandıklarını ve bu kişilerin 
%71’inin de siteyi günde 2-3 kez takip ettiklerini ortaya çıkarmıştır. Aynı yaş grubu için değerlendirildiğinde 
kullanım sıralamasında Snapchat’i, %71 ile Instagram, %45 ile Twitter takip etmektedir (Smith, Anderson, 
2018). 

2016 yılında New York Times da yayınlanan bir makalede de, sosyal medya da mahremiyet kavramı 
söz konusu olduğunda Z Kuşağının kendisinden önce gelen Y Kuşağının sosyal medyadaki “fazla” açıklık 
politikalarından ve paylaşımlarından çok dersler aldığının altı çizilmektedir (Williams, 2016). 

Sosyal medyada aşırı uzun süre zaman geçiren bireyler üzerinde yapılan araştırmalar, bu bireylerde 
klasik depresyon belirtilerine rastladıklarını belirtmişlerdir. Literatüre “Facebook Depresyonu” olarak 
geçen bu olguya dair yürütülen çalışmalardan, Stony Brook Üniversitesi’nden Joanne Davila ve Lisa Starr’ın 
araştırması ön plana çıkmaktadır. Z Kuşağı’nda yer alan kız öğrenciler üzerinde yapılan deneyde aşırı 
derecede Facebook kullanımı, kişilerin depresyon ve endişe düzeylerini ciddi oranlarda arttırmaktadır. 
Araştırmacılar, bir yıl sonra aynı bireylerdeki depresyon ve endişe belirtilerini tekrar değerlendirdiklerinde, 
problemlerini sosyal medya üzerinden sıklıkla dile getiren, tartışan kişilerin, sosyal medya kullanımı sınırlı 
bireylere göre daha fazla endişe ve depresyon işareti gösterdiklerini kanıtlamışlardır (Starr, Davilla, 2009). 

Z Kuşağına dair ilginç bir başka çalışma da 1 milyon 600 bin datayı sosyal dinleme tekniği ile 
araştıran Teknosa’ya aittir. 7-16 yaş aralığındaki genç bireylerin digital ortamda kamuya açık olarak 
paylaştığı data üzerinden inceleme yapılmıştır. Sonuçlar, Z kuşağının ilgi alanlarını iletişim biçimlerini ve 
güvenlik unsurlarını yansıtmıştır. Yürütülen araştırmaya göre, Z kuşağı %97 oranında YouTube’da varlık 
göstermektedir. İçerik olarak kendi yaşıtlarının günlük hayatını yakından takip ettikleri ve eğlenceli videolar 
üreten kanallara abone oldukları aktarılmıştır. Konuşulan başlıklar da ise %38 oranında oyun başlığı 
gözlemlenmiştir. Araştırma da Z kuşağının iletişim ve konuşma dilinde %35 oranında spontan ve mizahi 
tarzı benimsedikleri anlaşılmaktadır. (http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/z-kusagina-dair-ilginc-bir-
arastirma-40631945) 

 

 
Şekil 1: Z Kuşağının Sosyal Medyadaki İlgi Alanları Başlıkları 
Kaynak: Teknosa, Digital Topuklar Zirvesi Şubat 2017 

5.2. Yeni İletişim Teknolojilerinin Sosyal Hayat Üzerindeki Yansıması 
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Grafik 3: Instagram Kullanıcılarının Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı 
Kaynak: Statista 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, Türkiye’de internet kullanan bireylerin 
oranı geçen yıl %66.8 iken 2018 yılında %72.9’a yükselmiştir. Bilgisayar kullanımı ise 16-74 yaş grubundaki 
bireylerde geçen sene %56,6 iken 2018 de %59.6’ya yükselmiştir. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım 
araştırması sonuçlarına göre 2018 yılı Nisan ayında hanelerin %83,8’i evden İnternete erişim imkânına sahiptir.  

 
Grafik 4:  Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 
Kaynak: TUIK Haber Bülteni. 2018 

Türkiye’de medyada harcanan zamanı mercek altına aldığımızda herhangi bir cihazdan internete 
bağlanarak geçirilen günlük zaman ortalaması 7 saat 9 dakika olarak yansırken, sosyal medyada geçirilen 
zaman 2 saat 48 dakikalık bir ortalamaya sahip gözükmektedir.   
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Olaylarından ve 15 Temmuz  darbe girişiminden söz edebilinir. Bunlara ek olarak, Z Kuşağı dediğimizde en 
çok sosyal medya kavramından bahsedilmesi de şaşırtıcı değildir. Sosyal medyanın hayatımızın önemli bir 
parçası haline geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Bunu görmek için, gerçek hayatta doğumgünümüzü 
kutlayan kişi sayısı ile yüzyüze kutlayan kişi sayısını kıyaslayabiliriz. Gittiğimiz yerleri, ruh halimizi, 
okuduğumuz kitabı, giydiğimiz kıyafeti, çocuklarımızın mezuniyetini, yediğimizi yemeyi ve hatta hastane 
yatağındaki durumumuza kadar sosyal medyadan paylaşabilmekteyiz. Sosyal medyadan uzak kalmak ya da 
internetsiz bir ortamda bulunmak özellikle gözünü açtığından itibaren internet kullanımının içinde olan bir 
nesil için temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılmış etkisi yaratabilmektedir.  

Fiziksel ihtiyaçlarımız bir yana, hepimizin sosyal ve psikolojik ihtiyaçları olduğu gerçeği 
yadsınamaz. Bireyler, aidiyet duygusu ve kabul görme isteği gibi ihtiyaçlarını tatmin etmek için farklı 
alanlardan beslenebilirler. Kimi aile içerisinde, kimi özel klüp üyelikleri ile, kimi ise arkadaş gruplarıyla 
toplumun bir üyesi olmak ve topluluk içerisinde kabul görmek için içerisinde bulunduğu grubun 
normlarına göre hareket eder. Bireyin içinde yer aldığı toplumun bir parçası, üyesi olabilmek için geçirdiği 
süreç toplumsallaşma olarak adlandırılmaktadır (Aysel, 1982, 1). Toplumsallaşma sürecini dönemin kültürel 
ve teknolojik trendleri etkilemektedir.  

6. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 
TOAD (Türkiye Ölçme Araçları Dizini)’dan elde edilen anket soruları ile Z Kuşağının sosyal 

medyaya yaklaşımı ve kullanım amaçlarının irdelendiği çalışmamızda, her soru için 4’lü likert ölçeği 
kullanılmıştır. Anketimiz İstanbul sınırları içerisinde yer alan bir devlet üniversitesinin birinci sınıf 
öğrencilerinin ve biri devlet diğeri özel vakıf olmak üzere iki lisenin son sınıf öğrencilerinin verdiği cevaplar 
çerçevesinde tamamlanmıştır. Toplamda 67’si üniversite öğrencisi, 92’si özel vakıf lisesi, 41’i devlet lisesi 
öğrencisi olmak üzere, 200 kişi ile anket çalışması yapılmış ve Z Kuşağının sosyal medya kullanımı 
konusunda geniş boyutta yapılacak çalışmalar için zemin oluşturucak değerli bilgiler elde edilmiştir. Buna ek 
olarak, 8 lise öğrencisi ve 6 üniversite öğrencisi ile derinlemesine mülakat çalışması yapılarak bulgular 
pekiştirilmiştir.  

Anket sonuçlarına göre sosyal ağları herhangi bir sorunla ilgili çözüm yolları bulmak için 
kullananların oranı %63 iken merak ettikleri ya da ilgi duydukları bir konuyu araştıranların oranı ise %84 
seviyesindedir. Bu sonuçlar, yüzyüze görüşmelerde sorulan sorular ile daha derinlemesine irdelenmiştir. 
Örneğin erkek öğrenciler için ilgi duydukları konular, futbol, oyun ve teknoloji alanında yoğunlaşırken, kız 
öğrenciler için, arkadaşlar ile iletişim, moda, sağlık ve makyaj trendleri ilk sıralarda yer almaktadır. Z 
Kuşağının ilgi alanları ve merak ettikleri konular itibariyle bu sonuç, Z Kuşağının sosyal medyayı daha çok 
zaman geçirme ve eğlence amaçlı kullandığı görüşünü destekler niteliktedir.  Eğlencenin yanısıra sürekli 
değişim içerisinde olan dünyada bilgiler de sürekli güncellenmektedir. Gündemi yakalamak isteyen ve yeni 
kavramları merak eden Z nesli için sosyal medyanın en önemli kaynakların başında geldiği anlaşılmıştır. 
Öğrenmeyi eğlence ile harmanlamayı tercih eden Z Kuşağının ilgisini çekebilmek için mizah faktörünün 
doğru şekilde adaptasyonu kilit rol oynamaktadır.  

 
Grafik 6: Sosyal Ağların Merak Edilen Konuların Araştırılmasında Kullanılma Oranı 

Sosyal ağları eğlence amaçlı kullandığını ifade ettiğimiz bu kuşak, komik paylaşım yapma konusunda ise 
daha çekimser durmakta ve bu da bir tezatlık oluşturmaktadır. Paylaşım yaptığını belirten kişi sayısının az olması, 
sosyal ağlarda aktif olmaktan ziyade pasif izleyici rolünde olmayı tercih ettikleri şeklinde yorumlanabilir. 
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getirirken bir yandan da kolaylaştırıcı ve renklendirici olmaktadır. En basit gündelik rutinimizden en 
karmaşık kararlarımıza kadar bu değişimi solumaktayız. Örneğin, eskiden evinizin kapısını sadece kilitleyip 
çıkmanız yeterli iken, şimdi güvenlik sistemleri, cep telefonunuzdan açma-kapama özelliğine sahip, 24 saat 
izleme imkanı veren kameralar ile çevriliyiz. Her adımınızda şifre ile hareket etmek durumundayız. Sanal 
Kütüphaneler, Drone teknolojisi ve Robot Aygıtlar gibi kavramlar gündelik hayatımızda çoktan yerini aldı. 
Dünya bu hızda değişim gösterirken, bu değişimin ortasında doğan ve yetişen Z Kuşağının alışkanlıklarının 
ve  davranış biçimlerinin önceki nesillerden farklı olması şaşırtıcı değildir.  Z Kuşağı diğer pek çok alanda 
olduğu gibi sosyal medyada farklı davranış motifleri gösterebilmektedir. Bu araştırmada Z Kuşağının, sosyal 
medya kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. Z Kuşağının sosyal medyadan beklentileri, kendilerini sunuş 
biçimleri ve diğer kuşaklardan farklı eğilimleri küresel verilerle desteklenerek açıklanmıştır.  

Sosyal medya sıklıkla bireylerin yeni kimlikler sahibi olduğu ya da kendilerini olduklarından farklı 
yansıttıkları bir alan olarak görülmekte ve kişileri gerçeklikten uzaklaştırması sebebiyle de eleştiri oklarının 
hedefi haline gelmektedir. Kimileri ise sosyal medyadaki kimliklerimizin zamanla gerçek kişiliğimizde 
dönüşüme sebep olduğunu ve gerçeklik algılarımızın değiştiğini savunmaktadır. Oysa ki yakından 
bakıldığında, sosyal medya kullanımında kuşaklar arasında farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
farklılıkların en başında ise mahremiyet algısı gelmektedir. Y Kuşağı sosyal medyayı kullanırken gündelik 
sosyal yaşamına göre çok daha şeffaf ve rahat olabiliyor iken Z Kuşağı sosyal medyayı farklı bir gerçeklik 
olarak algılamamakta ve paylaşımlarını günlük sosyal yaşamından farklılaştırmamaktadır. Kısacası, Z 
Kuşağı sosyal medya da ne paylaşıyor ise; sokakta, evinde, okulunda iletişimde olduğu bireylerle de aynı 
içeriği paylaşabileceğini, farklı bir gerçeklik ya da kişilik yaratma konusunda eğilimi olmadığını 
göstermektedir.  

Z Kuşağı sosyal medyayı en çok iletişimini sürdürmek, araştırma yapmak ve eğlence amaçlı 
kullanmaktadır. Değişen dünya düzenine sıkça vurgu yaptığımız bu dönemde, sosyal medyanın yeni nesil 
üzerindeki gücü tartışılamaz. Geleceğimizi yansıtan Z Kuşağını doğru yönlendirebilmek için  onların sosyal 
medyada ne aradıklarını, nelere ilgi gösterdiklerini bilmek durumundayız. Bu konuda yaptığımız 
araştırmada Z Kuşağının ilgisini çekebilmek için mizah faktörünün kilit rol oynadığı görülmüştür. Bir diğer 
husus ise yalınlık ve samimiyet olarak ön plana çıkmıştır. Görseller, kısa ve net ifadeler, Z Kuşağının sosyal 
medya da aradığı özelliklerdir.  

Z Kuşağının sosyal medya kullanım alışkanlıklarına genel bir değerlendirme yaptığımızda, 
ebevenylerinin aksine sosyal medya ile belli bir yaştan sonra tanışmamış, tam tersi sosyal medya ile 
büyümüş bir kuşağın etkilerini görmek mümkündür. Z Kuşağı her ne kadar ilk bakışta sosyal medyayı 
sadece bir eğlence aracı gibi değerlendiriyor gözükse de aslında bilgi edinme, araştırma, ilişkilerini sürdürme 
ve işbirliği yapma gibi konularda doğal bir yetenek sergilemektedir. Z Kuşağı profilinin yaşı ilerledikçe bu 
yetkinliklerini daha ileri bir seviyeye taşıyacağı aşikardır.  
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