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İŞ YAŞAMINDAKİ KUŞAKLARIN FARKLILIKLARI ÜZERİNE 
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ÖZ 
 

Bu araştırmanın amacı, iş yaşamındaki kuşakların birbirlerine benzeyen ve ayrışan 

yönlerini incelemek ve farklı kuşakların bir arada daha etkin ve verimli biçimde nasıl 

yönetilebileceğine ilişkin kavramsal bilgi sunulmasıdır. Bu amaçla, 2020 yılında 

dünya iş gücü pazarının 94%’lük kısmını oluşturmasını öngörülen X, Y ve Z 

kuşaklarının özellikleri, ortak yaşam deneyimleri, oluşumlarını etkileyen faktörler, 

farklılıkları, iş yaşamına ilişkin tutum ve beklentileri literatür taraması yapılarak 

incelenmiş, sonuçlar karşılaştırmalı biçimde raporlanmıştır. Araştırma bulguları 

kuşakların aile yapıları, haber alma araçları, kullanılan iletişim teknolojileri, iletişim 

tercihleri, değerleri ve iş yaşamına yönelik beklentileri açılarından birbirlerinden 

farklılaştığına işaret etmektedir. Ekonomik, sosyal, teknolojik, siyasal gelişmelerin 

etkileri ile geleneksel aile yapısından ve ilişkilerinden uzaklaşıldığı, yeni kuşakların 

eskilere kıyasla farklı değer yargılarına sahip oldukları, teknolojinin ıraksamayı 

teşvik ettiği, ilişki ve iletişim kurma konusunda tercih edilen araç ve yöntemlerin 

değiştiği, her yeni kuşağın iş yaşamına bakışının bir öncekine göre farklılaştığı 

dikkat çekmektedir. Her 20-25 yılda bir yeni bir kuşağın iş yaşamına dâhil olduğu 

göz önüne alındığında, kuşaklar arası farklılıkların anlaşılması ve yönetilmesine 

ilişkin çalışmaların da benzer bir hızda geliştirilmesinin yönetim literatürüne katkı 

sağlayabileceği anlaşılmaktadır. 
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A STUDY ON THE DIFFERENCES OF GENERATIONS IN THE WORK 

FORCE 
 

 

ABSTRACT 
 

Purpose of this study is to review generations within the labor market, identifying 

common and different aspects of them and to present conceptual information about 

how to manage different generations efficiently and effectively together. To that end, 

characteristics such as common life experiences, factors which affect their 

formation, differences, attitudes and expectations towards work life of X, Y and Z 

generations who are expected to cover 94% of the global work force in 2020 is 

reviewed and reported comparatively. Findings are indicating that generations are 

differentiating in terms of family structures, preferred information channels and 

technologies, communication preferences, values and expectations from work. It is 

asserted that due to the economic, social, technologic, political developments, 

traditional family structure and family relations are changing, new generations are 

adopting different values and priorities as compared to previous ones, technology is 

fostering divergence, tools and ways of communication as well as having relations 

are changing and every new generation has different insights about work life. 

Considering in every 20-25 years a new generation is including to work force, it is 

beneficial for management literature to develop frameworks for understanding and 

managing generational differences with the same pace. 
 

Keywords: Generations, Generational Differences.  

JEL Code: M10 

 

1. GİRİŞ  

İş yaşamında kuşaklar, özellikle de kuşaklar arası farklılıklar ve yönetimi konuları 

yöneticiler ve insan kaynakları profesyonellerinin gündeminde gittikçe üst sıralara 

yükselmektedir. Global işgücü analizi raporlarında 2020 yılında dünya işgücünün 35% X 

kuşağı, 35% Y Kuşağı, 24% Z kuşağı ve 6% Bebek Patlaması kuşağı mensuplarınca 

oluşturulacağı belirtilmekte olup (Milenyal kariyer: 2020 vizyonu, Manpower Raporu, 2016), 

bu dağılım tahmini ve kuşakları ayrıştırmak için kullanılan doğum yılları birlikte 

değerlendirildiğinde söz konusu tarihte Bebek Patlaması kuşağı üyelerinin ortalama altmış beş 

yaşının üzerinde olacağı, bu nedenle iş hayatından henüz ayrılmamış olsalar bile buna 

hazırlanma aşamasında olacakları, ortalama kırk beş yaşın biraz üzerinde olacak X kuşağının 

üst ve orta düzey yöneticilik pozisyonlarının önemli bir bölümünü işgal edeceği, ortalama otuz 

yaşlarında olacak Y kuşağının ise ilk kademe ve/veya orta kademe yöneticilik pozisyonlarına 

aday olacakları/atanmaya başlayacakları ön görülebilir. Z kuşağı ise henüz yirmili yaşlarına 

ulaşmak üzere olan kişilerden oluştuğundan, yönetici pozisyonlarından ziyade yönetici 

olmayan pozisyonlarda yer alabilecektir. 
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İş dünyası ve yöneticiler açısından, 2020 yılında küresel iş gücü pazarının toplam 

94%’lük kısmını temsil edeceği öngörülen X, Y ve Z kuşaklarını anlamaya yönelik araştırmalar, 

bu kuşaklara has özelliklerin incelenmesi, farklılıkların anlaşılması, onların birlikte etkin ve 

verimli biçimde çalışabilmelerinin sağlanmasının konu alınacağı çalışmalar gün geçtikçe önem 

kazanmaktadır. Çünkü çok yakın bir zaman içinde, işletmelerde birbirlerinden farklı özelliklere 

sahip olan bu üç kuşak bir arada, aynı hedefe ulaşılmasına yönelik olarak çalışmak, yöneticiler 

ise söz konusu farklılıkları etkin biçimde yönetmek durumunda kalacaktır. 

Bu araştırmanın amacı, iş yaşamındaki kuşakların birbirlerine benzeyen ve ayrışan 

yönlerini incelemek ve farklı kuşakların bir arada daha etkin ve verimli biçimde nasıl 

yönetilebileceğine ilişkin kavramsal bilgi sunulmasıdır. Çalışmada giriş bölümünden sonra 

kavramsal çerçeve ele alınarak kuşak kavramı, kuşaklar, kuşakların gelişiminde yer alan önemli 

olaylara ilişkin literatür kısaca özetlenmiş, daha sonra kuşaklar arası farklılıklar ele alınmış, 

sonuç bölümünde ise bulgulara ilişkin genel değerlendirmeye yer verilmiştir. 

2. KUŞAK KAVRAMI 

Kupperschmidt (2000) bir kuşağı, ortak doğum yıllarına sahip olan, aynı yerlerde 

yaşamış, kritik gelişim aşamalarında benzer yaşam deneyimlerine maruz kalmış, ilk dalga, 

çekirdek grup ve son dalga arasında beş-yedi yıl bulunan, tanımlanabilir gruplar olarak tarif 

etmiştir. Belirli bir dönemde ve coğrafyada yaşamış kişilerin özellikle gelişim dönemlerinde o 

döneme ve yere özgü, ayırt edici deneyimlerle yoğrularak içinde bulundukları gruba has 

özellikler geliştirmesi, bu sayede başka bir dönemde veya yerde yetişmiş gruplardan ayrışması 

kuşaklararası farklılıkları oluşturan en önemli nedenlerden bir tanesidir (Caspi, 1987; Stewart 

ve Healy, 1989; Twenge ve Campbell, 2008). Kuşakların şekillenmesinde özellikle “dönem”, 

“çevresel koşullar” ve “yaşanan coğrafya”nın önemli etkileri olmakta ve bu etkiler grubun 

değerlerini, tutum ve davranışlarını şekillendirmektedir (Bolelli ve Durmuş 2017). Her kuşağın 

maruz kaldığı popüler kültür, sanat ve düşünce akımları, yetiştirilme koşulları, içinde yaşanılan 

çevrenin kültür ve değerleri, aile, arkadaşlar, eğitim sistemi gibi unsurlar “ortak değer 

sistemleri” oluşmasını sağlamakta, kuşak içinde genel kabul gören, bir önceki kuşak ile 

kıyaslandığında ise farklı olan özelliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dikkate değer 

bir başka husus ise, söz konusu etkilerin ve neticelerinin genellikle bir kuşaktan diğerine 

taşınamayarak kaybolmasıdır  (Jurkiewicz ve Brown, 1998). Bu “taşınmazlık” özelliği 

kuşaklararası ayrımların yapılmasını sağlayan önemli bir etkendir. Oluşan ortak değerler bir 
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sonraki kuşağa transfer edilemediğinden kuşaklar arası farklılıklar ve çatışma nedenlerini 

meydan getiren bir unsur olarak işlev görmektedir (Howe ve Strauss, 1991). 

3. KUŞAKLAR 

3.1. BEBEK PATLAMASI KUŞAĞI 

Bebek Patlaması kuşağı, ikinci dünya savaşı sonrasında gerçekleşen yüksek doğum 

oranlarına atfen isimlendirilmiş olup, literatürde 1946 ila 1964 yılları arasında doğmuş olan 

kişileri kapsadığı hususunda genel uzlaşı bulunmaktadır. Söz konusu kuşağın, savaş sonrası 

oluşan kalkınma ve büyüme ortamının yarattığı güven ve iyimserliğin, televizyonun günlük 

hayata girmesinin etkileri ile şekillendiği ifade edilmektedir (Schullery, 2013). Kendilerinden 

önceki kuşağa mensup ailelerin radyo yayınları etrafında toplandıkları gibi Bebek Patlaması 

kuşağı aileleri de televizyon etrafında toplanarak Türkiye’nin Avrupa Konseyine katılışı, Kore 

savaşı, Türkiye’nin NATO’ya üye olması, Vietnam savaşı, Robert Kennedy’ye ve Martin 

Luther King’e suikast yapılması, Watergate skandalı gibi olayları izlemiş, dönemin etkilerine 

maruz kalmışlardır. Bebek patlaması kuşağının bir yandan savaş sonrası koşullarının olumlu 

duygular ve iyimserliğine sahip olduğu diğer yandan tutucu olarak nitelendirilebilecek sadakat, 

çok çalışma, aynı şirkette uzun süreler çalışma hatta tüm kariyerin tek bir işletmede 

tamamlanması, maddi ödüllere değer verme, iş yerinde ılımlı ilişkiler kurma ve sürdürme, işin 

hayatının merkezinde olması, kuvvetli iş etiğine sahip olma gibi özelliklere sahip oldukları 

ifade edilmektedir (Smola ve Sutton, 2002 ; Twenge, 2010 ; Crampton ve Hodge, 2007 ; 

Kupperschmidt, 2000 ; Shragay ve Tziner, 2011 ; Families and Work Institute, 2006). 

3.2. X KUŞAĞI 

X kuşağının başlangıç tarihi genellikle 1960 ila 1966, bitiş tarihi ise 1971 ila 1981 olarak 

alınmaktadır. X kuşağı, kendisinden önceki kuşaktan farklı olarak ebeveynlerin ikisi birden 

çalıştığı veya ayrıldıkları için bizzat anne tarafından büyütülemeyen, okuldan sonra evde yalnız 

kalan (Schullery, 2013), çoğunlukla tek ebeveynli ailelere mensup olmaları ve/veya anne 

babanın yoğun iş hayatları nedeniyle uzun saatler evden uzakta olmalarından ötürü “aile  

olarak televizyon etrafında toplanma” kuşağı olarak tanımlanamayan, genellikle bir 

bakıcı veya aile büyüğü tarafından büyütülen bir kuşaktır. Söz konusu kuşak, olumsuz 

ekonomik ve sosyal koşullar, etik skandallar, küresel rekabet nedeniyle küçülen, satılan veya 

kapanan işletmelerdeki işlerini kaybeden anne babalar, önceki kuşağın sahip olduğu yaşam 
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boyu sürecek güvenli işlerin yokluğu, Berlin duvarının çöküşü, tek kutuplu dünyanın ortaya 

çıkışı, düşen doğum oranları, yüksek işsizlik, MTV kültürü, hızlı değişimler gibi koşul ve 

gelişmelerin etkilerine maruz kalmıştır. X kuşağı bu etkiler ve özellikle de çalışma hayatları 

boyunca sadakat ve çalışkanlıkla hizmet etmelerine rağmen işlerini kaybeden ebeveynlerinin 

yarattığı güvensizlik nedeniyle bağımsız, kendine güvenen, yönlendirilmekten hoşlanmayan 

(Shragay ve Tziner 2011), kuruma değil işe, kariyerlerine, çalışma arkadaşlarına sadık olan 

(Lyons, 2004 ; Miller ve Yu 2003), çabuk olgunlaşmak zorunda kalan bir kuşak olmuştur 

(Şenturan vd., 2016). 

3.3. Y KUŞAĞI 

X kuşağının son dönemlerinde dünya genelinde düzelmekte olan ekonomik koşulların 

teşvik etmesi ile oluşan ikinci nüfus patlaması Y kuşağının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Bu dönemde televizyon artık ailelerin etrafında toplandığı, bilgi edinme ve eğlenme 

ihtiyaçlarını karşılayan araç değildir. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer cihazlar 7/24 bilgi 

akışını sağlayarak televizyonun yerini almıştır. Başlangıç ve bitiş yılları konusunda farklı 

araştırmacıların değişik tarihler benimsemiş oldukları gözlemlense bile, Y kuşağının 20. 

yüzyılın son kuşağı olduğu, genel olarak 1980’lerin başı ile 2000’lerin başı arasında doğmuş 

olan insanlardan oluştuğu söylenebilir. Y kuşağının ayırıcı özelliği “sürekli bağlantıda” olan 

dünyaya doğan ilk kuşak olmalarıdır. Ebeveynleri evde olmadan büyüyen bir önceki kuşağın 

aksine bu kuşağın gözetim eksikliği bulunduğundan bahsedilememekte, aksine ailelerin 

çocuklarının hayatlarına fazlaca müdahil olduğu ifade edilmektedir (Tulgan, 2009). Ebeveynler 

çocuklarını sadece yaşamlarını tehdit eden değil aynı zamanda egolarını da zedeleyebilecek 

hususlara karşı da korumaya çalıştıkları için Y kuşağının sürekli takdir bekler hale gelmesi 

yönetsel açıdan en dikkate değer özelliklerinden bir tanesidir (Tapscott, 2009). Internet, sosyal 

medya, cep telefonu, “sürekli bağlantıda olma”, “ebeveyn kalkanı” gibi kavramlarla büyüyen 

bu kuşak değişime açık ve uyum sağlayıcı özelliklere sahip olup yüz yüze iletişim yerine daha 

ziyade elektronik ortam iletişimini tercih etmektedir (Bourne, 2009).  Teknolojik 

yetkinliklerinin yüksek olmasının onları aynı zamanda bireyselliğe ve yalnızlığa ittiği tartışılan 

(Saymaz, 2004) Y kuşağı, sadakat duygusu düşük, sürekli geri bildirim ve övgüye ihtiyaç 

duyan, destekleyici liderlik tarzını talep eden, otorite ve hiyerarşik düzenden hoşlanmayan, 

eğlenerek çalışmak isteyen kişiler olarak tanımlanmaktadır (Yelkikalan ve Altın, 2010 ; Kaye, 

2012). Bu özellikler Y kuşağını “yönetsel bakım maliyetleri” yüksek bir grup haline 

getirmektedir (Schullery, 2013). Y kuşağı için X kuşağına kıyasla ücret düzeyi daha az önemli 

olup, bu kuşak özellikle “işten başka şeylere” de zamanı olsun istemekte, buna bağlı olarak 
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esnek çalışma koşulları, uzaktan çalışma, esnek tatil uygulamaları, farklı konularla ilgilenmek 

için kariyerlerine ara verme olgularına değer vermekte, kariyer basamakları yerine 

istediklerinde ara vererek yeniden başlayabilecekleri bir sistem olan “kariyer dalgaları” 

modelini tercih etmekte, iş güvenliği yerine “kariyer güvenliği” ve iyi bir iş-özel yaşam dengesi 

unsurlarını aramaktadır (Millennial Careers: 2020 vision, Manpower Report, 2016 ; 

Broadbridge vd, 2007 ; The 2017 Deloitte Millennial Survey, 2017).  

Genel kanının aksine araştırmaların Y kuşağının en az diğer kuşaklar kadar, hatta daha 

çalışkan olduğuna işaret ettiği dikkat çekmektedir. Global araştırmalar Y kuşağının 33% 

kısmının haftada 40 saatten fazla, yaklaşık 25% kısmının ise 50 saatten fazla çalıştığına işaret 

etmektedir  (Millennial careers: 2020 vision, Manpower Report, 2016). Bunun ötesinde farklı 

çalışmalar Y kuşağı mensuplarının anlamlı, değerli buldukları bir gaye için çalışmaları, kendi 

gelişimlerinin sağlanması, yöneticileri ile mentorluk ilişkisi kurabilmeleri gibi bazı 

beklentilerinin karşılanması durumunda hafta sonları çalışmaktan çekinmediklerini, ücret 

düzeyine fazla önem vermediklerini, yöneticilerine (eğer onları eğitimli, deneyimli ve 

donanımlı olarak görüyorlarsa) saygı duyduklarını göstermektedir. 

İlginç bir başka husus ise Y kuşağı mensuplarının çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerini 

eğitim, deneyim ve nitelikler bazında ayrıştırmalarıdır. Y kuşağının sürekli gelişime verdiği 

önem, beceri setlerini geliştirebilmek uğruna kendi zaman ve kaynaklarını kullanmaktan 

çekinmemeleri hatta gerekli olursa iş değiştirme yoluna gitmeleri ile birlikte düşünüldüğüne 

“ayrım yapma” hususu anlaşılabilir hale gelmektedir (Bolelli ve Durmuş 2017). Bu açıdan Y 

kuşağının işverenlerine veya çalışma arkadaşlarına değil, değerlerine uygun olacak biçimde 

kendi üretme, başarılı olma potansiyel ve kabiliyetlerine sadık olduklarını söylemek 

mümkündür. 

3.4. Z KUŞAĞI 

Z kuşağı, internet kuşağı, iGen,  Dijital Yerliler olarak da anılmakta olup, 2000 yılından 

sonra doğan bireyleri kapsamaktadır. Bu kuşak internetin olmadığı bir dönemi hiç yaşamamış, 

hızlı teknolojik gelişim döneminde doğup büyümüş, dijital teknolojilere hâkim kişilerden 

oluşmaktadır.  

Z kuşağı üyeleri teknoloji bağımlısı, dünyanın her tarafındaki Z kuşağı üyeleri ile 

kolaylıkla bağlantı kurabilen, çoklu dikkat ve karar alma becerisine sahip, anlık tüketim 
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alışkanlıklarına sahip olan, her şeyi hemen isteyen özelliklere sahip olarak tanımlanmaktadır 

(Altuntuğ, 2012; Tuna, 2002; Yüzbaşıoğlu,2012; İzmirlioğlu, 2008). 

Z kuşağının iletişim ve yaşayış tarzları kendilerinden önce gelen kuşaklardan önemli 

ölçüde farklıdır. Örneğin, Z kuşağı yazışmayı konuşmaya, bilgisayar ekranını kitaba tercih 

etmektedir. X ve Y kuşaklarına göre daha bireyci olan bu kuşağın bireyleri ev dışında zaman 

geçirmekten hoşlanmamakta, iletişim faaliyetlerinin önemli bir bölümünü çevrimiçi olarak 

gerçekleştirmektedir (Taş ve diğerleri, 2017). 

İş yaşamında Z kuşağı, çalışırken eğlenmek ve sürekli öğrenmek isteyen,  hem dikey hem 

yatay kariyer ilerlemesi olanağı arayan,  monoton işler yapmaktan hoşlanmayan, hiyerarşiden 

hoşlanmayan, esnek çalışma koşulları talep eden, takım ruhundan daha çok bireysel çalışmayı 

tercih eden, sınırsız kariyer anlayışı ve zayıf örgütsel bağlılığa sahip olan, iş yaşam dengesine 

önem veren bir profile sahiptir (Arar, 2016). 

4. KUŞAKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Tablo 1’de X, Y ve Z kuşaklarının bazı özellikleri karşılaştırmalı olarak kısaca 

özetlenmiştir. Zaman sürekliliği bağlamında ele alındığında, çevresel koşulların (ekonomik, 

sosyal, kültürel vb.) özellikle aile yapıları ve paralelinde kuşakların iş ve sosyal özelliklerini, 

teknolojinin iletişim ve ilişki şekillerini, aynı zamanda pazarlama, eğitim, çalışma yöntemlerini 

ve bütün unsurların birleşerek liderlik beklentilerini etkilediğini ifade etmek mümkündür. Söz 

gelimi yalnız büyüyen, olumsuz ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle geleceğe güveni az olan 

X kuşağının “helikopter ebeveyn”lere dönüşmeleri, fazla müdahaleci ve korumacı olarak 

çocuklarına kalkan işlevi görmeleri itibariyle aile yapıları bağlamında spektrumun bir 

kutbundan diğerine geçiş yapıldığı söylenebilir. Aynı dönemde yaşanan teknolojik değişimler 

ve çevre koşullarının kolaylaştırmasıyla Y kuşağının ardılı olan Z kuşağının aileden çok çevrim 

içi arkadaşlarla zaman geçirmesi, dünyanın her tarafındaki akranları ile olarak bağlantıda 

olmaları, dışarı çıkmadan sanal ortamda sosyalleşmeleri ve işlerini görmeleri gibi özellikleri 

dikkate alındığında teknolojinin aile yapılarının evrilmesinde önemli bir etkisinin bulunduğu 

söylenebilir. Bulgular teknolojinin sadece aile yapılarını değil aynı zamanda iletişim tercihlerini 

de etkilediğine işaret etmektedir. Yüz yüze ve konuşarak iletişim kurmayı tercih eden X 

kuşağının aksine, Y kuşağının bilgisayar üzerinden iletişimi, telekonferans, video konferans, e 

posta, cep telefonu uygulamaları vb. araçları tercih ettiği görülmektedir. Z kuşağı ise hızla 

değişerek günlük hayatın parçası haline gelen iletişim teknolojilerinin de etkisiyle yazışmayı 

konuşmaya tercih etmekte, sosyal medya uygulamaları üzerinden haber almakta ve 
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haberleşmekte, aynı anda birden fazla iş yapmayı doğal görmektedir. Bu dönüşüm liderlerden 

beklentileri de farklılaştırmıştır. Örneğin, X kuşağı otoriter ve yönlendirici liderlik tarzını 

benimser ve kabul ederken, Y kuşağı destekleyici, güçlendirici, talimat vermekten ziyade 

birlikte iş yapan liderlik tarzlarını istemektedir. Z kuşağı ise vizyon sahibi, ilham veren, 

eğlenceli liderleri tercih etmektedir. Söz konusu dönüşümler aynı zamanda kuşakların satın 

alım tercihlerini de farklılaştırmıştır. X kuşağı için etkili olan yöntemler sıcak satış ve doğrudan 

pazarlama iken, Y kuşağı elektronik pazarlama, viral reklamlar, arkadaş referansları, çapraz 

satış gibi yöntemlere daha fazla önem vermektedir. Z kuşağı ise sadece online değil, aynı 

zamanda etkileşimli kampanyalar, ürün dizaynı, tasarım vb. aşamalara katılım gibi üretici ile 

etkileşim kurabilecekleri yöntemleri tercih etmektedir.  

Tablo 1: X, Y Ve Z Kuşakları Genel Özellikleri Karşılaştırması  

 X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

Doğum Yılları 1960-1980 1980-2000 2000+ 

Aile Yapısı  Ebeveynler ayrılmış veya ikisi de 

çalışıyor 

 Çocuk 3. Kişi tarafından 

büyütülüyor veya yalnız büyüyor 

 Helikopter ebeveynler 

 Çocukların hayatına fazla müdahale 

ve koruma  

 Teknolojik yalnızlaşma 

 

 Aileden çok çevrim içi arkadaşlar  

 Saat farkı arkadaşlıkları 

 Çevrimiçi gruplar/kültür 

 

Teknoloji  Video 

 Walkman 

 PC 

 Fax 

 DVD 

 Internet-E-mail 

 Play Station-Xbox-Ipod 

 Tablet 

 Sosyal medya 

 Android 

 IOS 

 PS4-Wİİ 

İletişim Tercihleri  Yüz yüze 

 Konuşarak 

 

 Bilgisayar iletişimi  Çevrimiçi 

 Yazışma 

Ayırıcı Özellikler  Yalnız büyüyen 

 Olumsuz ekonomik ve sosyal 

koşullar 

 MTV kültürü 

 Geleceğe güvensizlik 

 Düzelmekte olan ekonomik 

koşullar 

 Sürekli teknolojik bağlantı 

 Ebeveyn kalkanı 

 Internet kuşağı 

 Teknoloji bağımlısı 

 Dünyanın her tarafındaki Z’lerle 

bağlantılı 

 Ev dışında vakit geçirmek 

istemeyen 

 

Satınalma Motivasyonları  Marjalar arası tercih 

 Uzmanlıklar 

 Arkadaş referansı 

 Marka sadakati yok 

 Marka takıntısı 

 Trendler 

 Marka klanlığı 

Liderlik Beklentileri  Yönlendirici 

 Otoriter 

 Güçlendirici 

 İşbirlikçi 

 Destekleyici 

 İlham verici 

 Vizyoner 

Pazarlama Yöntemi  Doğrudan pazarlama 

 Sıcak satış 

 Viral 

 Elektronik pazarlama 

 Referanslar 

 Etkileşimli kampanyalar 

 Online kampanyalar 

 Katılımcı kampanyalar 

Eğitim Yöntemleri  Spontane 

 Etkileşimli 

 Masa-sıra 

 Çoklu duyusal 

 Kafe stili 

 Görsel 

  

 Kisnestetik 

 Salon stilli 

 Çoklu uyarıcı 

İş ve Sosyal Özellikler 

Sadakat duyguları değişken 

(Kuruma değil kariyerine sadık) 

Sadakat duyguları az İşbirlikçi 

Otoriteye saygılı Otoriteyi zor kabullenen, 

Hiyerarşik düzenden hoşlanmayan 

Yaratıcı 

Topluma duyarlı Bağımsızlığına düşkün Teknolojiye doğan (internetin 

olmadığı bir dönemi hiç yaşamamış) 

İş motivasyonu yüksek Sık iş değiştiren Çoklu dikkat ve karar alma 

becerisine sahip 

Bağımsız Eğlence seven Çalışırken eğlenmek ve sürekli 

öğrenmek isteyen 

Kendine güvenen Anlamlı bir iş isteyen Hem dikey hem yatay kariyer 

ilerlemesi olanağı arayan 

Yönlendirilmekten 

hoşlanmayan 

Nedenleri bilmek isteyen Monoton işler yapmaktan 

hoşlanmayan 

Risk alma eğilimi düşük Demokratik çalışma ortamı 

isteyen 

Bireysel çalışmayı tercih eden 

Birden çok görevi aynı anda 

yapabilen 

Kariyer dalgaları sistemi 

isteyen  

Sınırsız kariyer anlayışı ve 

zayıf örgütsel bağlılığa sahip olan 

Proje yapmayı seven Sürekli geri bildirim ve övgüye 

ihtiyaç duyan 

Esnek çalışma koşulları talep 

eden 

Performansı çıktıya göre 

değerlendiren 

İşten başka şeylere de zamanı 

olsun isteyen 

Bilgiyi çok hızlı işleyebilen 

Eşit sorumluluğa sahip olunan iş 

ortamını tercih eden 

Destekleyici liderlik tarzını 

talep eden 

Kendi kendini yönlendirebilen 

 Beklentileri karşılandığında çok 

çalışkan 
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Kaynaklar: Mc Crindle Research, Generations Defined: 50 Years of Change Over 5 Generations, (2012) 

Çetin, C. & Karalar, S. (2016), X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. 

Demirkaya ve diğerleri, (2015) Kuşakların Yönetim Politikası Beklentilerinin Araştırılması. 

4. SONUÇ 

Bu araştırmanın amacı, iş yaşamındaki kuşakların birbirlerine benzeyen ve ayrışan 

yönlerini incelemek ve farklı kuşakların bir arada daha etkin ve verimli biçimde nasıl 

yönetilebileceğine ilişkin kavramsal bilgi sunulmasıdır.  

Araştırmanın ilk sonucu, yapılan literatür taraması neticesinde kuşakların birbirlerinden 

ayrılmasında ve karşılaştırılmasında aile yapıları, teknoloji, iletişim tercihleri, liderden 

beklentiler, iş yaşamından beklentiler unsurlarının kullanılabileceğinin anlaşılmasıdır. 

Kuşakların benzer doğum yıllarına sahip olan, belirli bir coğrafyada yetişmiş, özellikle gelişim 

aşamalarında ayırt edici deneyimler yaşamış ve neticesinde kendi gruplarına has özellikler 

geliştirmiş kişilerden oluştuğu düşünüldüğünde her kuşağın farklı ortak özellikler ve değer 

sistemlerine sahip olduğu, karşılaştırılabilmeleri için bazı kriterler geliştirilmesinin uygun 

olabileceği görülmektedir. Yukarıda belirtilen kriterler kullanıldığında,  X, Y ve Z kuşakları 

arasındaki liderlik, yönetim, örgütsel davranış çalışmaları açısından önemli olabilecek belli 

başlı farklılıkların belirgin biçimde ortaya konulabildiği görülmektedir. Sözgelimi, aile yapısı 

açısından X kuşağı yalnız büyüyen bir kuşak olarak, Y kuşağı ise ebeveynlerin çocukların 

hayatına çok fazla müdahale ettiği, maddi ve manevi her türlü riskten korumaya çalıştığı, 

koruma kalkanı altınca büyüyen bir kuşak olarak, Z kuşağı ise aileden çok çevrim içi arkadaşlar 

ve gruplarla etkileşim kuran, dünyanın her tarafından akranları ile iletişim halinde olan bir 

kuşak olarak tarif edilmektedir. İletişim açısından ise X kuşağının yüz yüze ve konuşarak, Y 

kuşağının bilgisayar üzerinden, Z kuşağının ise farklı uygulamalar aracılığı ile yazışarak 

iletişim kurmayı tercih ettikleri görülmektedir. İş hayatında X kuşağı otoriteye saygılı, 

yönlendirilmekten hoşlanmayan, kendine güvenen, kuruma değil kariyerine sadık özelliklere 

sahip olarak tarif edilirken, Y kuşağı otoriteyi kabullenmekte güçlük çeken, hiyerarşiden 

hoşlanmayan, anlam ve eğlence arayan, kariyer basamakları değil dalgaları isteyen bir grup 

olarak tanımlanmaktadır. Z kuşağının ise çoklu dikkat ve karar alma becerisine sahip, çalışırken 

eğlenmek isteyen, gelişimine önem veren, bireysel çalışmayı tercih eden, sınırsız kariyer 

anlayışına sahip olan özelliklere sahip olduğu ifade edilmektedir. Liderlik beklentileri açısından 

X kuşağının yönlendirici, otoriter, Y kuşağının destekleyici, güçlendirici, Z kuşağının ise 

vizyon sahibi, ilham verici liderlik tarzlarını bekledikleri dikkat çekmektedir. Belirtilen kriterler 

bakımından kuşak farklılıkları göz önüne alındığında tercih ve beklentileri aynı olmayan X, Y 
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ve Z kuşaklarının uniform yaklaşımlar kullanılarak yönetilebilmelerindeki güçlük gözler önüne 

serilmektedir. Özellikle kuşakların oluşum sürecini etkileyen unsurları içerecek, aynı hız ve 

yönde geliştirilerek güncellenecek yönetim uygulamalarının geliştirilmesi söz konusu zorluğun 

giderilebilmesi için kritik başarı faktörü olarak değerlendirilmektedir. Yönetim literatürü 

açısından konunun özellikle farklı kuşaklarla daha iyi iletişim kurulabilmesi, çatışmaların 

yapıcı biçimde yönetilebilmesi, işe yönelik motivasyonlarının doğru olarak anlaşılabilmesi, çok 

kuşaklı ekiplerin oluşturulması ve etkin biçimde çalışmalarının sağlanması amaçlı olarak 

incelenmesinin literatüre katkı yapabileceğini ifade etmek mümkün olabilir.  

Araştırmanın ikinci sonucu, kuşaklararası farklılıkların yönetimine ilişkin teori ve 

uygulamaların kuşakların oluşum hızına paralel olarak geliştirilmesi ihtiyacının tespit 

edilmesidir. Ortalama 20-25 yıl aralığında yeni kuşaklar oluşmakta ancak liderlik literatürünün 

kuşaklar arası farklılıkların anlaşılması ve yönetilmesi bakımından aynı hızda ilerlemediği 

görülmektedir. Bu durumun yol açabileceği olumsuzluklardan kaçınılabilmesi için farklı 

kuşakların bir arada aynı hedeflere ulaşmaya yönelik olarak, etkin ve verimli biçimde iş 

yapmalarını sağlama amaçlı çalışmaların sayılarının artması önemli olarak değerlendirilebilir. 

Araştırmanın bir diğer sonucu, dönem, kültür, dış çevre vb. faktörlerin etkileri ile 

kuşakları şekillendiren koşulların değişmesi nedeniyle kuşaklar arası farklılıkları oluşturan 

unsurların ortaya çıktığının, söz konusu unsurların bir sonraki kuşağa transfer edilemediğinin, 

böylelikle ayrışmanın oluştuğunun anlaşılmasıdır.  

Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, kuşakları analiz etme, birbirleri ile 

karşılaştırma amaçlı kullanılabilecek genel kabul görmüş kriterlerin geliştirilmesi, özellikle 

liderlik ve yönetim alanlarında kuşakların oluşum hızına uyum sağlayacak şekilde teorik ve 

uygulamalı çalışmaların yapılması, kuşakları şekillendiren koşulların yönetilmesinin mümkün 

olamadığı göz önüne alınarak kuşaklar arası farklılıkların bir sonraki kuşağa transfer 

edilebilirliğini konu alan araştırmalar yapılması önerilebilir. 
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