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Özet 
Bu çalışmanın amacı iş yaşamındaki kuşaklar arasındaki yönetim algısı farkını 

saptayarak, bu algı üzerinden uygun  liderlik tarzı beklentilerini açığa çıkartmaktır. 
Araştırmanan amacı doğrultusunda 20 ifadeden oluşan bir soru formu oluşturulmuş ve 
Marmara  bölgesinde  farklı sektörlerde çalışan 964 işgörene  tesadüfi yöntemle 
seçilerek uygulanmıştır. Anket SPPS 21 istatistik paket programında  analize tabi 
tutulmuştur. Ankette iki grup sorularla kuşakların işletme koşulları beklentileriyle 
kişilik özellikleri saptanmaya çalışılmıştır. Öncelikle ANOVA testiyle kuşakların her 
bir ifadeye verdiği cevapların aralarında anlamlı fark oluşturup oluşturmadığı  tespit 
edilmiştir. Ardından ölçek sorulara kuşakların verdiği cevapların departmanlara göre 
dağılım analizi yapılarak, kuşak ve departman bağımsız değişkeninin ölçekteki her bir 
ifadeye göre nasıl değişkenlik gösterdiği ve aralarında anlamlı bir fark olup olmadığı ve   
bu farklılıkların hangi ifadeler olduğu iki Yönlü MANOVA testiyle  analiz edilmiştir. 
Analiz sonucunda yaş ve deneyimden bağımsız olarak tüm kuşakların yönetim algıları 
ve liderlik tarzı beklentileri literatürde  Y kuşağı için saptanan özelliklerle benzerlik 
göstermiştir. Bu açıdan Türkiye’de kuşaklar arası yönetim algısı ve çalışma hayatı 
düzeninin Batı toplumları ile paralellik göstermediği  sonucuna  ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Y kuşağı, Yönetim Algısı, Liderlik Tarzı , ANOVA-MANOVA 

Abstract 
This study is intended to determine difference in perception of management 

between generations in business life and reveal expectations regarding to proper 
leadership styles based on such perception. The survey prepared under the study has 
been applied to 964 people in the Marmara Region and analyzed in SPPS 21 statistical 
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packaged software. The survey is designed to determine generations’ expectations of 
business conditions and personality traits with two question groups. First, with ANOVA 
testing, it has been determined whether answers given to each item by generations have 
a significant difference in between. Then, answers given to scaling questions by 
generations have been subjected to distribution analysis by departments, and Two-Way 
MANOVE test has been used to analyze how the variables of generation and department 
vary by each item in the scale and whether or not there is a significant difference 
between them. As the result of the analysis, management perceptions and expectations 
for leadership styles of all generations have been similar to characteristics determined 
for Generation Y irrespective of age or experience. It has been concluded that 
management perception among generations and work life order in Turkey is not 
parallel with the Western societies in this respect.  
Keywords: Generation Y, Management Perception, Leadership Type, ANOVA-
MANOVA 


