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AMAÇ KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ / Z KUŞAĞI KARARLARINI NASIL VERİYOR?  

Türkiye Ġtibar Akademisi olarak bu çalıĢmamızda farklı 

kuĢakları ele alarak ve bu kuĢakların, iĢ hayatı, tüketim 

sektörü ve Z KuĢağı‟nın siyasi Ģekillenmeye etkisi 

üzerinde durduk. 

 

Amacımız; yeni normal ve sonrasında yeniden 

Ģekillenen dünyada kurum, kuruluĢ ve markaların 

stratejilerini belirlerken, hedef kitlelerini daha sağlıklı 

analiz etmelerine yardımcı olmak. ÇalıĢmamız 

kapsamında üçüncü partilerin kuĢaklara iliĢkin bugüne 

kadar yaptıkları ve web siteleri ile medya üzerinden 

yayınladıkları önemli olduğunu düĢündüğümüz 

araĢtırmaları mercek altına alarak Z, Y ve X kuĢaklarını 

incelerken günümüz dünyasında ki konumlarını sizler 

için analiz ettik. 

 

Kurum ve markalarının kuĢaklar nezdindeki algısını 

merak eden ve derinlemesine bilgi sahibi olan 

kurumların, bu çerçevede hadef kitleleri özelinde algı 

araĢtırmaları yapmalarını tavsiye ederiz.  

 

Bu nedenle kurum ve markalara araĢtırma ihtiyaçlarında 

Türkiye Ġtibar Akademisi olarak uzman kadromuz ve 

seçkin akademisyen networkümüz ile yanlarında 

olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz.  

 

KuĢaklar raporumuzun sizlere fayda sağlaması 

temennisiyle... 
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GENEL BAKIġ KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ / Z KUŞAĞI KARARLARINI NASIL VERİYOR?  

Sürekli değiĢim halinde olan bir çağda yaĢıyoruz. Her geçen 

gün ilerleyen teknoloji,değiĢen siyaset,geliĢen dijital çağ 

aslında yeni yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. Peki bu 

fırsatlardan her yaĢ grubu etkileniyor mu ya da bu yaĢ grupları 

nasıl ayrılıyor?  

 

ĠĢte bu sorulara cevap vermek için önce en basit sorudan yola 

çıkılması gerekiyor. Jenerasyon olarak da dillendirilen kuĢak 

nedir?  

 

Nasıl tanımlanır ve neleri kapsar?  

 

Günümüzde özellikle Z ve Y kuĢağı olarak konuĢulan 

farklılıklar neye iĢaret eder?  

 

Peki ya bu kuĢaklar markaları nasıl etkiliyor?  

 

ĠĢte bu araĢtırma da bu soru iĢaretlerine cevap bulacaksınız. 

Benzer zamansal periyotlarda dünyaya gelen, iktisadi ve 

toplumsal hareketlerden meydana gelmiĢ veya belirli bir 

sosyal çevreye ait olanları belirtmek amacıyla gerçekleĢtirilen 

tanımlara kuĢak; bir diğer ifadeyle de jenerasyon adı 

verilmektedir (Adıgüzel vd., 2014: 166).  
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Tarih felsefesi ve kültür tarihinde ise “Yeni bir anlayıĢta yeni bir 

yaĢama duygusunda, yeni biçimlerde birleĢen, eskiden 

belirgin çizgilerle ayrılan kiĢiler topluluğu” olarak 

tanımlanmıĢtır. 

 

Bu tanımlardan yola çıkarak jenerasyon aslında çoğu açıdan 

benzerlik gösteren; aynı yıllarda dünyaya gelen ve geldikleri 

dönemin toplumsal özelliklerini taĢıyan yapıyı gösterir. Bu 

açıdan incelendiği takdirde her kuĢak aslında farklı olaylar 

çemberinde doğmuĢtur ve doğdukları her dönem gerek 

siyasal gerekse ekonomik açıdan farklı özelliklere sahiptir. ĠĢte 

tüm bu sebeplerden dolayı kuĢaklar farklı incelenmelidir.  

 

ġuan tartıĢmaya açık aktif bir Ģekilde iki farklı kuĢağın yer 

aldığı dönemdeyiz. Bunlardan biri Y kuĢağı bir diğeri ise Z 

kuĢağı. Özellikle Z kuĢağının günümüze etkisi ve geleceği 

etkisi üzerine yapılan araĢtırmalar,yazılan tezler ve haberlerin 

toplanması ile bu rapor hazırlandı. Farklı baĢlıklar ile 

kategorize edilen raporda, kuĢaklar hakkında detayları 

görmekle kalmayıp, analizlere ulaĢacaksınız. Ġki kuĢak arası 

yaĢanan çatıĢmalar ile birlikte bu kuĢakların günümüz 

sektörüne yansımalarına da yol gösterici bir kılavuz olacak bu 

rapor gerek kaynakları açısından el kitabı niteliğindedir. 
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BĠLĠNMEYEN KUġAKLAR KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ / Z KUŞAĞI KARARLARINI NASIL VERİYOR?  

KuĢaklar ile ilgili araĢtırma konusuna gelmeden günümüzde aktif olarak bilinen Z 

ve Y kuĢakları dıĢında diğer kuĢakları da açıklamak gerekiyor. „‟KuĢak‟‟ kavramı 

tarihsel ortaya çıkıĢ açısından bakıldığı takdirde; 1925 ve 1945 yılları arasında 

doğanların ortaya çıkardığı SavaĢ KuĢağı veya Sessiz KuĢak olarak adlandırılan 

bir topluluk söz konusu. Bu dönem doğanlar ekonomik buhran içerisinde 

doğmuĢtur ve yaĢam açısından günümüz dedelerimizin kuĢağı olarak da bilinir ve 

en küçük jenerasyondur. Bu Ģekilde en eski olmasından dolayı gelenekselci 

kuĢak olarak da adlandırılır. Bu kuĢak dönemi içerisinde yaĢayan insanlar gerek 

dönem koĢulları gerekse kiĢilik açısından daha farklıdır. Çünkü bu dönem kıtlık 

ve iĢsizliğin yüksek olduğu bir dönemdir. Çok fazla finansal problem ile savaĢan 

insanlar genel açıdan zor bir dönem geçirmiĢtir. 

 

Bu kuĢak sonrası “Sandviç KuĢağı” olarak da adlandırılan Baby Boomer KuĢağı, 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası ortaya çıkmıĢtır. Özellikle bu dönemde bir milyar 

bebeğin dünyaya gelmiĢ olması kuĢağın isimlendirilmesinde etkili olmuĢtur. Bu 

dönem doğan ve yetiĢen insanların karakter açısından kuralla bağlı, oldukça 

çalıĢkan ve insan iliĢkileri bakımından kuvvetli olduğu gözlemlenmiĢtir. Türkiye 

açısından bakıldığında bu kuĢak 1968‟li yıllarda yoğun bir Ģekilde 

gözlemlenmiĢtir. Ayrıca bu kuĢağın en önemli özelliklerinden biri karĢılıklı 

iletiĢimin aktif bir Ģekilde kullanılmasıdır. ĠĢkolik bir yapıya sahip olan bu kuĢak, 

dönem bakımından aslında oldukça çalıĢkandır ve gelenekselci kuĢağa kıyasla 

geliĢme göstermeye daha yatkındır. 
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Bahsedilen bu 2 kuĢak sonrası geçen zaman ile birlikte 1965-1979‟lu seneler 

arasında dünyaya X KuĢağı yayılmaya baĢlamıĢtır. Bu dönemin kuĢağı ise daha 

idealist ve yaptığı iĢin peĢinden koĢan bir topluluğu oluĢturmuĢtur. Bu kiĢiler belirli 

bir çalıĢma döneminden sonra yaptıkları iĢlerde yükselebileceklerine inanıyor ve 

daha çok, “yaĢamak” için çalıĢıyorlar. Genelleme yapıldığında aslında hayatları 

sadece hayata devam etme üzerine kuruludur.  

Yani „‟yaĢamak‟‟ kelimesi daha önce de bahsedildiği gibi baĢarılı ve emekler ile 

inĢa edilmiĢ bir hayat üzerine kuruludur. Bu dönem doğanların problem çözme 

yeteneği oldukça yüksek olmakla birlikte sürekli fazla iĢ yükü altında kalırlar ve bu 

onlar için endiĢe haline gelir.  

 

Gelecek için kaygılanmaya baĢlarlar. Bu kuĢak mensupları; toplumla zıt görüĢlere 

sahip olan, politik bakımdan sert sözler sarf eden, günümüze pek 

benzemeyen/uymayan giyim tarzına sahip nitelikleri bünyesinde 

barındırmaktadırlar. (Coupland (1989: 83) 

 

1980‟lerin zor ekonomik dönemlerinde yaĢamalarından dolayı X nesli, iĢkolik 

anne babalarının zar zor kazandığı pozisyonlarını kaybettiklerini görmüĢtür ve bu 

yaĢanılan durumlar kuĢak olarak onları çalıĢmaya daha çok itmiĢtir. Kendisinden 

sonra gelen Y kuĢağı ile ortak özelliği de vardır. Her iki kuĢakta yönetim 

açısından esnektir. En büyük farkları ise Y kuĢağı gibi bireysel düĢünmemeleridir. 

Topluluk düĢüncesi daha hakimdir.  
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Ayrıca X kuĢağı, bir ürünü iĢlevsel özelliklerinin ötesinde, markayla kurduğu 

duygusal bağların etkisiyle alan ve markaya göre kimliğini belirleyen ilk kuĢak 

olmak özelliğini taĢımaktadır. Geleneksel değerlere bağlılığını yitirmeyen X 

kuĢağı, akla olduğu kadar duyguya da dayalı hareket eden bir tüketici profili 

çizmektedir (Uçkan, 2007). 

Ġncelenen bu üç kuĢak sonrası artık günümüze daha da yaklaĢarak Y ve Z 

kuĢaklarına giriĢ yapacağız. Görüldüğü üzere her kuĢak kendi dönemi içerisinde 

varlığını sürdürmekte olup, yer aldıkları dönemin ekonomik,siyasi vb. Ģartlarından 

etkilenmiĢ ve buna göre ĢekillenmiĢtir. Yapılan diğer araĢtırmalara giriĢ yapmadan 

önce Y kuĢağı ve Z kuĢağını da ayrı ayrı değerlendirip daha sonra “Z kuĢağı için 

günümüz Ģartlarına göre nasıl bir tüketici?”, “Nasıl bir karaktere sahip?” gibi 

sorular üzerinden devam edeceğiz. 
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Y KUġAĞI 

1980 - 1995 
KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ / Z KUŞAĞI KARARLARINI NASIL VERİYOR?  

Yapılan araĢtırmalara göre 1980 yılı ve sonrası doğanlar Y kuĢağı içerisinde 

kabul edilmektedir. Bu kuĢakta doğanlar bir önceki kuĢağın devamı 

niteliğinde baĢlangıç gösterir. Çoğunlukla çalıĢkan anne ve babalardan gelen 

çocuklar bu kuĢağı oluĢturmuĢtur. Y kuĢağını oluĢturan kiĢiler; çalıĢkan, 

özgürlüğüne düĢkün ve yavaĢ yavaĢ artan teknolojiye ilgi gösteren 

insanlardan oluĢur. Aslında dijital teknolojinin yoğun olduğu bir döneme 

doğmuĢtur bu kuĢak ama Z kuĢağı kadar da baskın bir karakter değildir 

teknoloji. 

 

 Hızlı tüketmekten hoĢlanan bu jenerasyon grubu aynı zamanda giriĢimci 

bir yapıya sahiptir.  

 Bilgiye hızlı eriĢmek isterler ve daha bireyselci bir yapıya sahiptirler.  

 Bağımsızlık ön plandadır ve otorite altında olmak istemezler. 

 Hedef ve baĢarı odaklı hareket ederler. 

 Kısa sürede baĢarıyı hedef haline getirmiĢlerdir. 

 Ġyimserlerdir ve çalıĢma ortamının eğlenceli olmasını onlar için önemlidir. 

Sadece bu karakteristik özellikler Y kuĢağı tanımı için yeterli değil çünkü bu 

kuĢak kendinden önceki dönemlerden farklı bir iĢ anlayıĢı da ortaya koyuyor. 

Özellikle Y kuĢağının bağımsız olma talepleri ve yaptıkları iĢi sonuna kadar 

sorgulama isteği iĢ hayatına yeni bir dönem getirmeyi baĢardı. Bu konu ile 

ilgili en çok araĢtırma yapan Deloitte‟den örnek ile devam etmek istiyorum. 

Kasım 2018 yılında Y kuĢağının iĢ hayatına etkisi ile ilgili geniĢ çaplı bir 

araĢtırma yayınlandı. 
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Deloitte‟un Y KuĢağı AraĢtırması 2018 için 36 ülkeden toplam 10.445 

katılımcı ile gerçekleĢtirildi. 2018 yılı raporuna göre; Y kuĢağının 

iĢletmelerin niyetleri ve ahlakına dair sahip olduğu genel görüĢ 

geçtiğimiz yıllardan farklı olarak tüm dünyada negatif yönde değiĢiyor 

ve son 4 yıldaki en düĢük oranına iniyor. Bu açıdan bakıldığında Y 

kuĢağı oldukça kuĢkucu ve giriĢtikleri iĢ alanlarına da Ģüphe ile 

yaklaĢıyor, sorgulama ve araĢtırma arayıĢına giriyor.  

 

Raporda, Y kuĢağı çalıĢanlarının Deloitte‟un 2 yıl önce gerçekleĢtirdiği 

araĢtırmaya oranla iĢyerine bağlılık seviyelerinin de azaldığı görülüyor. 

Y kuĢağının % 43‟ü iki yıl içerisinde çalıĢtıkları firmadan ayrılmak 

isterken; sadece % 28‟i Ģu an çalıĢtıkları firmada 5 yıl ve üzerinde bir 

süre için kalmak istiyor. Türkiye‟de ise bu oranlar sırasıyla % 50 ve % 

29. (The Deloitte Times | Kasım 2018) 

 

Yapılan bu araĢtırmanın ortaya koyduğu bir diğer sonuç ise Y 

kuĢağında çalıĢanların esnek saatleri tercih ettiğini gösterdi. Bu açıdan 

incelendiği takdirde, Y kuĢağı iĢ hayatında kendi zaman dilimlerini 

oluĢturmak istiyor. Ve bu aynı zamanda çalıĢtıkları Ģirketleri de sonuna 

kadar araĢtırmak,sorgulamak istiyor. Güvensizlik hissettikleri takdirde 

çalıĢma hayatlarına son vermek bu kuĢak için oldukça kolay.  
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Sonuç olarak Deloitte tarafından yapılan „Y KuĢağı AraĢtırması‟na‟ 

göre, baĢta EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesi olmak üzere, 

dünyanın dört bir yanında meydana gelen saldırılar, politik gerginlikler, 

Brexit, çekiĢmeli ABD seçimleri ve ekonomik belirsizlikler Y KuĢağı 

çalıĢanlarının güveninin sarsılmasına sebep oldu.  

 

Bu konuya ilerleyen sayfalarda X kuĢağı açısından da bakacağız. Ama 

gördülüğü üzere Y kuĢağı geleceklerinden ve ülkelerinin gidiĢatından 

endiĢe duyduklarını; bu nedenle, kendilerini güvende hissettikleri 

iĢlerinden ayrılma konusunda daha az istekli olduklarını göstermiĢ 

oldu. 
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Y KUġAĞI VE TRENDLER KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ / Z KUŞAĞI KARARLARINI NASIL VERİYOR?  

Bir diğer açıdan Y kuĢağını incelediğimiz takdirde, birde günümüz 

tüketim alıĢkanlıklarına göre ele alınması gerekiyor. Bir diğer adıyla 

Millennials olarak adlandırılan bu kuĢak bir nevi genç yetiĢkinler olarak 

biliniyor ve aslında günümüz reklamlarının X kuĢağı ile birlikte ayrılmaz 

bir parçası haline geliyor.  

 

Çünkü özellikle bu kuĢak ile baĢlayan dijitalleĢme aslında tüketici 

alıĢkanlıklarını da oldukça etkiledi ve markalar kendi piyasalarını da 

dönemin gözde kuĢaklarını pazarlama üzerine değiĢtirdi.  

 

Her birey ne almak istediğini kendisi seçer, hangi dönem yada kuĢak 

olduğu aslında çok etkilemez diye düĢünülüyor olsa da markaların 

pazarlama taktikleri bu Ģekilde iĢlemiyor. Çünkü piyasa da ürünler ve 

reklamlar dönemlerin özellikleri ve düĢünce yapılarına göre Ģekilleniyor.  

 

Karar verme sürecini Ģekillendiren tüketici karar verme tarzı ise, Sproles 

ve Kendall (1986, s.268) tarafından kiĢiliğin bir parçası olan zihinsel bir 

yönelim olarak tanımlanmaktadır.  

 

Bu bakıĢ açısı ile Y kuĢağının nasıl bir tüketici olduğunu da bu raporda 

görmüĢ olacaksınız.Y kuĢağı kendinden önceki kuĢaklardan farklıdır ve 

basit yöntemler ile ürün satıĢı gerçekleĢemez.  

 

Y kuĢağı; çevre sorunlarının, terör saldırılarının, ekonomik ve politik 

krizlerin yaĢandığı, internetin yeni toplumsal iliĢkileri yarattığı bir dönem 

olan yıllara denk gelmektedir (Altıntuğ, 2012, ss. 207-208). Bu tarz 

olaylar onların tüketici alıĢkanlıklarında etkili olmuĢtur. 
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Y kuĢağı olarak bazı dikkat çeken noktalar vardır; 

 

• Ġlgilendikleri ürünün içeriğini okumak istiyorlar. 

• Aktif bir sosyal medya kullanıcısı oldukları için alacakları 

ürünün yorumlarına dikkat etmek istiyorlar. Ürünü kullanan 

herkesin deneyimini okumak aslında Y kuĢağı için önemli 

bir etken. Bu durumu en erken fark eden markalardan biri 

olan Nike, ürünlerinden çok ürünlerinin yaĢatmıĢ olduğu 

deneyimleri satma konusunda oldukça usta hale gelmiĢtir. 

 

• DüĢünmeden alıĢveriĢ yapmak Y kuĢağına ait bir özellik 

değildir. Her zaman ürün konusunda bilgi sahibi olmak 

isterler ve ürünün tanıtımları dikkatlerini çeker. 

• Y kuĢağı marka odaklı değildir,kalite odaklıdır. 
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Y KUġAĞI 
1980 - 1995 

KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ / Z KUŞAĞI KARARLARINI NASIL VERİYOR?  

Y KuĢağı 1978 ile 1994 arasında doğmuĢ kiĢilerdir. Türkiye‟de 

toplam nüfusun içindeki oranı 2000 yılı itibariyle % 40‟tır (Seçkin, 

2000: 58) ve bununla birlikte Y kuĢağının aslında önemli kılan bir 

diğer önemli olay onları uluslararası iletiĢime olanak sağlayan 

internet döneminde doğmuĢ olması yani ilk küresel müĢteri grubu 

olma özelliğini taĢımasıdır (Knight, Kim, 2007: 273).  

 

Görüldüğü üzere tüm bu araĢtırmalar Y kuĢağının önceki 

dönemlerden oldukça farklı olduğunu ama aslında Z ve X kuĢağı 

ile de bağlantıları olduğunu gösteriyor. Ve Y kuĢağı diğer tüm 

nesillerden daha fazla seyahat ediyor.  

 

Expedia Media Solutions adlı reklam ajansı, yürüttüğü 

araĢtırmada Y kuĢağı üyelerinin yılda ortalama 4,3 kez seyahate 

çıktığı sonucuna ulaĢtı. Bu ortalama, Z kuĢağına göre %30 daha 

yüksek. 
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Z KUġAĞI 

1996-2010 
KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ / Z KUŞAĞI KARARLARINI NASIL VERİYOR?  

Ġçinde bulunduğu dönem açısından tam olarak teknolojinin 

ortasında dünyaya gelen kesimi oluĢturur Z kuĢağı. 1996‟lı 

yıllardan itibaren aktiflik kazanan bu kuĢak teknoloji ile iç içe 

olan, aĢırı sosyal, yaratıcı, kuralsızlıktan hoĢlanan, eğlenceye 

önem veren bireylerdir. 

 

Varkey Vakfı'nın 20 ülkeden 20 bin katılımcı arasında yürüttüğü 

ankete göre, Z kuĢağı sınırların geçmiĢte kaldığını düĢünüyor. 

Z kuĢağı; savaĢ, terör, çevresel olaylar gibi olumsuz 

geliĢmelere tanıklık ettiklerinden daha pragmatik olmaya 

çalıĢmakla birlikte dünyayı değiĢtirmeye istekli bireylere 

dönüĢmüĢlerdir. (Sladek ve Grabinger, 2013, s. 2).  

 

Bu kuĢağın karakteristik özelliklerine bakıldığında diğer 

dönemler ile kıyaslandığı takdirde sosyal ortamlarda, 

uygulamalı ve doğrudan öğrenmeye yönelen bir nesil olarak 

biliniyor. Bu nesil aĢırı bireyselleĢme ve yalnızlık yaĢadıkları ve 

yaĢayacaklarından ötürü „The New Silent Generation (Yeni 

Sessiz KuĢak)‟ Ģeklinde anılmaya baĢlamıĢlardır. Ayrıca 

yüksek özgüvene sahip olmaları da kariyer odaklı 

yaĢamalarına sebep olmaktadır. Kariyer odaklı olmaları da 

yüksek gelir arayıĢı içerisinde olduklarını gösterir.  
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Bireyselliğin ön planda olduğu Z kuĢağı aslında dönem 

açısından pazarlamacıların göz bebeği haline gelmiĢtir. Çünkü 

diğer kuĢaklardan ayıran bir bakıĢ açıları vardır ve 

etkilenmeleri daha kolaydır.  

 

Özellikle kendi bakıĢ açılarına göre savundukları düĢünceler 

vardır.1996 doğumlu Zeynep Aksoy bir siyaset bilimci ayrıca Z 

kuĢağının bireylerinden biri. Kendisi Sözcü gazetesine daha 

önce kuĢağı ile ilgili Ģunları söyledi. 

 

“Z KuĢağı‟nın diğer kuĢaklardan en büyük farkı; bizim 

internetin, sosyal medyanın içine doğmuĢ, bu araçlarla 

büyümüĢ olmamız. Eğer bir farklılık varsa; bu farklılığın en 

önemli unsuru bu durum.  

 

Biz Rusya‟nın bir köyüne de Irak‟ın bir kentine de aynı 

uzaklıkta büyümüĢ bir jenerasyon.Bizden farklı düĢünenlerin 

var olduğunu bilerek büyüyoruz. 

  

Böyle olunca da bizden farklı düĢünenlerin yaĢama hakkına ve 

düĢünme hakkına biraz daha saygılı oluyoruz.” diyor. 
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• Z kuĢağı için ırk, cinsiyet, din, dil, mezhep gibi unsurlar 

düĢük bir öneme sahip. 

• Z kuĢağının yüzde 45 gibi oldukça önemli bir oranı 

herkesin eĢit ve benzer haklara sahip olduğu görüĢünü 

savunuyor. 

• Özellikle insan hakları, hayvan hakları konularında 

oldukça savunmacılar. 

• Kendilerini bir parti ya da gruba mensup görmeleri 

gerektiğini düĢünmüyorlar. 

• Z KuĢağı için içerik demek eğlence demektir. 
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Z KUġAĞI VE SIYASET KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ / Z KUŞAĞI KARARLARINI NASIL VERİYOR?  

Z kuĢağı diğer dönemler ile kıyaslandığı takdirde aslında 

siyasete en az ilgisi olan kuĢak olarak seçilebilir. Kendileri 

bireysel bağımsızlığa düĢkün bireylerden oluĢur ve eĢitliği 

savunurlar genel çerçeve altında. Özellikle bu dönem 

gençleri çok kolay bir Ģekilde baĢkaları tarafından yeteri 

kadar anlaĢılmadığını hissedebiliyor.  

 

Fakat son zamanlarda en çok dikkat çeken de Z kuĢağı 

görüĢleri oluyor. peki ya bu kuĢak siyaset içerisinde ne kadar 

aktif? 

 

Siyasetin yaĢı var mı? Z kuĢağı incelemeyi,empati kurmayı 

seven bireylerden oluĢuyor ki bu onların siyasi liderler 

konusunda ne karar verdiğini çok fazla etkiliyor aslında.  

 

Burada onların düĢünceleri çok önemli çünkü geleceği onlar 

yönetecek. Fakat bu bireyler liderlerine gösterdiği dikkati geri 

de isteyen bireyler. Fakat bu Türkiye‟de ne kadar baĢarılı?  
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Bu konu ile ilgili kuĢak araĢtırmacısı Evrim Kuran, Sözcü Gazetesi ile 

yaptığı bir haberde Ģunları söylüyor „‟YaĢamın her alanında bir 

paradigma kayması yaĢanan Ģu dönemde siyasi liderlerin 

değiĢmemesi çağın gerçekleri ile uyumlu yeni politikaların 

geliĢtirilebilmesi önünde çok büyük bir engel.  

 

ġayet bu liderler empati, gözlemleme, geribildirim alma konularında 

esnek ve öğrenebilir olsa idi, bedenleri 

yaĢlandıkça zihinleri gençleĢebilirdi.  

 

Ancak çoğu için hal böyle değil. O yüzden de bir türlü gençlerini 

anlayan, seven bir genç ülke olamıyoruz.” buradan da görüldüğü üzere 

aslında konu aslında bu kuĢağın gençlerini anlamaktan geçiyor.  

 

Ayrıca bugün gençlerin yaĢadığı sıkıntılar çok fazla; iĢsizlik, yetenek 

kıtlığı, üniversitelerin yetersizliği, global pazarlarda rekabet edebilecek 

yetkinliklerin yetersizliği, umutsuzluk,giriĢimciliğe dair engeller diyerek 

bunları da ekliyor Evrim Kuran.  

 

ĠĢte tüm bu sebepler aslında gençleri siyasetten ve liderlerde 

uzaklaĢtırıp aynı zamanda onların siyasete katılma düĢüncesine de 

engel oluyor. 
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1996 doğumlu bir siyaset bilimci olan Zeynep Aksoy ise bu 

sorunlara Ģu yanıtı veriyor; 

 

„‟Bizim siyasete girmemizin önünde engeller var. Bu engeller 

genelde siyasi kurumların, siyasi partilerin, gençlere ses 

verecek ve el verecek insanların vermemesi.‟‟ 

 

Tüm bu cevaplara bakıldığında aslında konu siyasetin yaĢı 

değil,ortada bir yetersizlik var. Kurumlar yetersiz ve liderler de 

yeterli değil. Z kuĢağı her Ģeyi yapabilecek bireylere sahip ama 

yeterli Ģartlar sağlanamadığı için istenilen hedeflere de 

ulaĢılamıyor.  

 

Oysa Z kuĢağı aktif vatandaĢ olursa siyasette büyük fark 

yaratma potansiyeline sahip olacaktır.Önemli olan bu kuĢağa 

ait bireylerin kendini geliĢtirmesi ve desteklenmesi. Bu da 

onlara her alanda aktif bir rol sunacaktır. 
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Y VE Z GÜVEN SORUNU KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ / Z KUŞAĞI KARARLARINI NASIL VERİYOR?  

Fakat pazarlama konusuna gelmeden önce ele alınması gereken bir diğer konu Y 

kuĢağını da içine alan güven sorunu. Deloitte‟un küresel olarak gerçekleĢtirdiği Y 

kuĢağı AraĢtırması‟nın sonuçlarına göre, Y ve Z kuĢakları sosyal, ekonomik, politik 

ve teknolojik değiĢime ve Ģoklara yoğun Ģekilde maruz kaldılar ve nihayetinde, bu 

jenerasyonlarda yer alanların pek çoğu huzursuz, karamsar ve güvensiz bireylere 

dönüĢtü.  

 

Tüm dünyadan 16.000‟in üzerinde Y ve Z kuĢağı mensubunun katıldığı araĢtırmanın 

sonuçlarına göre, Y ve Z kuĢağının sadece dörtte biri ülkelerindeki ekonomik 

durumun gelecek yıl iyileĢeceğini düĢünüyor. (The Deloitte Times | Aralık 2019). Bu 

sebeple özellikle Z kuĢağı ile birlikte Y kuĢağı da güven sorunu yaĢıyor ve bu kariyer 

konusunda geliĢmelerine engel oluyor.  

 

Yapılan bu araĢtırma da Y ve Z kuĢağının hatırı sayılır bir çoğunluğu, iĢletmelerin 

toplumun çıkarları için çalıĢtığına inanmıyor. Katılımcılarının dörtte üçünden fazlası 

(%76), Ģirketlerin topluma fayda sağlamak için çalıĢmaktan çok kendi gündemlerine 

odaklandıklarını söylüyor. ĠĢte tam olarak burada devreye giren konu da günümüz 

markaları,liderleri ve bu kuĢaklara neler sundukları? 

 

Çünkü sadece tüketici gözüyle bakarak kuĢaklar üzerinden reklam yaratmak yeterli 

değil Ģuan. Önemli olan bu kuĢaklara istedikleri güveni vermek böylelikle iyi bir 

müĢteri haline gelirler. 

 

En basit örnek ile bir çok tanınmıĢ bir dondurma markası belki artık dondurmalarını 

yeteri kadar satamayacak çünkü bu dondurma markası için çalıĢan Z ve Y kuĢağı 

zaten çalıĢma Ģartlarından memnun kalmadıkları için bu markadan ürün 

almayacaktır. 
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ġu bir gerçek Z ve Y kuĢağı için doğru pazarlama yapılması 

isteniyorsa bu kuĢaklar için iĢ hayatında güven sağlanmalı ve 

çalıĢtıkları yere, kullandıkları markaya ulaĢılmalıdır. 

 

Z kuĢağı pazarlamaya geçmeden önce bir örnek vermek istiyorum. 

Özellikle dijital çağın getirdiği en önemli konu „geri bildirim‟ yazmak 

oldu. En basidi artık insanlar verdikleri yemek sipariĢine kadar bir bir 

değerlendirme yazıyor veya bir puan veriyor. Bunun 

sebebi,günümüz kuĢaklarının aldıkları hizmete önem vermeleri ve 

aynı derece de iyi hizmet sunma istekleri. 

 

Ayrıca Z kuĢağı Y kuĢağından farklı olarak oldukça eleĢtirel bir 

tutuma sahip ve aldıkları ürünü beğenmedikleri takdirde güven 

kırılması yaĢamak ile birlikte hemen bir geri bildirim yapabiliyorlar.  

 

ĠĢte bu geri bildirimler hem markalar için hemde tüm sektörler için bir 

önem arz ediyor. Nasıl doğru bir geri dönüĢ onları yükseltme 

Ģansına sahipse ,kötü bir geri dönüĢ de onları aĢağı çekecektir. 
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Z KuĢağı ve Tüketim KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ / Z KUŞAĞI KARARLARINI NASIL VERİYOR?  

Türkiye‟de Z kuĢağında (5-19 yaĢ aralığında) ise yaklaĢık 19 milyon kiĢi 

yaĢamaktadır(TÜĠK, 2018). Bu aslında çok önemli bir rakam çünkü geleceği 

yönlendirecek olan kuĢaklardan birisi Z kuĢağıdır.  

 

Özellikle teknolojinin de etkisiyle sürekli yenilenen mal ve hizmetlere 

muhatap olan Z kuĢağı için görsellik, tasarım ve çok seçenek mal ve hizmet 

satin almak için önemli bir ölçüt haline dönüĢmüĢtür ve bu kuĢağın satın 

alacakları mal ve hizmet ile ilgili en önemli beklentileri, o mal ve hizmetin 

hayatlarını kolaylaĢtırmasını sağlamasıdır (Wood, 2013, s. 1) Z kuĢağı 

dünya markaları için çok ilgi çekici bir kuĢak olan çünkü bir açıdan tüketim 

çılgınlığı da bu kuĢakla baĢladı. Z kuĢağı için bir ürünü almak çok daha 

kolay. Kısa süreli bir deneyim ile o ürünü almaya karar veriyorlar.  

 

Y kuĢağı bunun tam tersi, bir ürün almak istiyorsa uzun süre deneyimlemesi 

lazım. Yani Z kuĢağı daha sponte satın alma eğilimleri gösteriyor ki bu 

markaların iĢini kolaylaĢtırıyor. Ayrıca küresel bir dünyada sınırları olmadan 

yaĢadığını düĢünen bu kuĢağın bireyleri aktif bir sosyal medya kullanıcısı 

(Instagram,youtube vb.)  

 

Ayrıca Y kuĢağı deneyimlerine göre bir markada ilerlemeye devam ederken, 

Z kuĢağı daha indirimleri kovalayan bir gençlik olarak ortaya çıkıyor. 

Özellikle sosyal medya ve internet kullanımı açısından bakıldığında hem Z 

hem Y kuĢağı için en doğru pazarlama aracı 

teknoloji. 
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Z KUġAĞI 
1996-2010 

KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ / Z KUŞAĞI KARARLARINI NASIL VERİYOR?  

Commscope'a göre, Z kuĢağının % 100'ü saatte en az 5 kez akıllı 

telefonunu control ediyor. Dahası, Z kuĢağına mensup 10 

yetiĢkinden 7'si bunu her 2 dakikada bir yapıyor. Ve bu sadece 

instagram da youtube gibi siteler için geçerli değil.  

 

Aynı zamanda e-ticaret siteleri içinde geçerli.Bu açıdan son 

zamanlarda özellikle Trendyol bu Ģekilde Z kuĢağına yaklaĢıyor ve 

kendi bitmeyen indirimlerinin içine çekiyor. Yani aslında e-ticaret 

kanalları onlar için oldukça dikkat çekici.  

 

Z kuĢağının marka sadakatinin az olması, pazarlamacıları 

zorlayacak gibi görünse de, bu durumun yarattığı dezavantaj; Z 

kuĢağına ait bireylerin birbirlerini çok çabuk etkiledikleri 

gözlemlenmiĢ ve bu pazarlama için markaların iĢini 

kolaylaĢtırmıĢtır.  

 

Basit bir örnek ile, Ģuan instagram üzerinden bir genci etkilemek 

oldukça kolay hale geldi. Çünkü doğru içerik her zaman Z 

kuĢağının ilgisini çekmeyi baĢarıyor.  

 

Dolayısıyla markaların ürün inovasyonu ile birlikte tüm kanallardaki 

alıĢveriĢ deneyimlerinde inovatif olmaları gerekiyor. MüĢterilerine 

sundukları ürün ve hizmetin her aĢamasında tüketici deneyimini 

sürekli olarak geliĢtirmeli ve tüketicilere mağazalarını yeniden 

ziyaret için nedenler sunmalılar. 
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Z KUġAĞI 
1996-2010 

KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ / Z KUŞAĞI KARARLARINI NASIL VERİYOR?  

McKinsey & Company, tüketimden iletiĢime hayatın pek çok alanında 

derin etkileri olan Z jenerasyonu hakkında yapmıĢ olduğu analizler ve 

araĢtırmaların sonuçlarını paylaĢtı. McKinsey tarafından yapılan 

araĢtırma sonuçlarına göre Z kuĢağı tüketicilerinin üç temel kategoriye 

ayrıldıkları belirtiliyor.  Bunlar; 

 

 Fiyat odaklılar: Bir ürün ya da hizmete ne kadar para ayırdıkları 

konusunda hassas olanlar. 

 Kalite odaklılık: En yüksek kalitede ve ihtiyaçlarına tam olarak 

yanıt verecek ürün almak isteyen, bunun için para harcamaktan 

çekinmeyenler. 

 Ġmaj odaklılar: Kendilerini yansıtan ürün ve hizmetlerin peĢinde 

olanlar. Bu grup içerisinde dıĢ görünüĢlerini benimseyen ve bu 

nedenle alıĢveriĢ yapanlar olduğu kadar kimliklerini eĢsiz bir Ģekilde 

ortaya koymak ve satın alma tercihleri ile bunu görünür kılmak 

isteyenler de var. 
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Yapılan tüm bu araĢtırmalara ve sonuçlara bakıldığında hangi 

kuĢak olursa olsun Farklı yaĢ gruplarını hedefleyen ürünlerde 

tercih edilecek temalar dikkatle seçilmelidir.Özellikle Z kuĢağı 

üyelerine ürün satarken kiĢisel hedeflerine ulaĢmalarına 

yardımcı olmaya çalıĢmak ön planda olmalıdır.  

 

Ġyi bir teklif ile sunulan ürü mesajının da kısa ve dikkat çekici 

olması ile ön planda olmalıdır. KuĢaklar değiĢime devam 

edecektir ve bu kaçınılmazdır. Dijital nesil, ileriki yıllarda hem 

dünya için hem de Türkiye için inanılmaz bir kaynak haline 

geldi.  

 

Z kuĢağını da geride bırakacak olan Alfa kuĢağına ise henüz 

vakit var. Bu süre zarfında doğru strateji taktikleri ile Z 

KuĢağına ulaĢmak markaların hedefi haline gelmiĢtir. 
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Çevreye duyarlı tüketici olarak Z KuĢağı diğer dönemlerden daha ön 

planda ve bu tabii ki pazarlamacıların da odak noktası haline geldi. Hem 

çevre içina artan kuruluĢlar hemde vegan beslenme tarzının ön planda 

olduğu bir yüzyıl için Z kuĢağı bu ihtiyaçları karĢılama potansiyeline 

sahip. Bunun içinde „‟yeĢil pazarlama‟‟ ve „‟ sürdürülebilir pazarlama‟‟ ön 

plana çıkıyor. Markalar bu iki unsura dikkat ederek bu yeni nesil için 

çalıĢmalar yapıyor. 

 

Gerek doğa dostu gerekse ilgi çekici içerikler hazırlayarak, etkin sosyal 

medya kullanımı ile 

talepler artıyor. YeĢil ürünler bu noktada dikkat çekmeyi baĢarıyor. 

 

Tüketicilerin herhangi bir ürünü ya da hizmeti yeĢil olarak 

tanımlaması için; 

 

 Çevreye en az zarar veren, 

 Doğaya duyarlı üretilmiĢ, 

 Çevreyi kirletmeyen (su, hava ve çevre), 

 Enerji ve doğal kaynakları en az etkileyen, 

 Geri dönüĢüme müsait, gibi özellikler taĢımalıdır (Diglel ve 

Yazdanifard, 2014: 11). 
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Z KuĢağı ile bazı siteler önem kazanıyor ve yükseliĢe geçiyor. Bunlar 

youtube,instagram,facebook,amazon gibi en aktif sosyal medya siteleri 

ve e-ticaret uygulamaları. Özellikle online oyun pazarı da yükseldikçe 

genç tüketici nesil markalar için uygun pazar haline geliyor. Gelecek 

açısından bakıldığında Z kuĢağının yarısından fazlası, kendi içeriğini 

üretiyor. CommScope anketine göre, Z kuĢağı için en ilgi çekici meslek 

popüler video blogger'lığı. Katılımcıların %37'si YouTube'da kariyer 

yapmak istiyor. 

 

Z kuĢağı iyi aktif bir tüketici ve ona ulaĢmak için gerekli Ģartlar; 

 

 E-Ticaret siteleri 

 Ġndirim (Ürün kalitesi değil ürünün fiyatı) 

 Online satın alma platformları ( Netflix, Youtube vb.) 

 Ġnteraktif içerikler dikkatlerini çekiyor. 

 Online AlıĢveriĢ Hızlı Gönderi 

 Online AlıĢveriĢ Ücretsiz Kargo 

 Sınır ve Zaman Algısı olmaması lazım 

 „Nasıl‟ değil „Ne kadar‟ sorusu Z kuĢağını çeker. 

 Z kuĢağı baĢkalarının alıĢveriĢ fikirlerinden etkilenir. 

 En çok etkilendikleri piyasa Teknoloji(akıllı telefon,bilgisayar vb.) 
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