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Meraklısına, PİO Pazarlama İletişimi Okulu’nun 
takip ettiği kaynaklardan derlediği bülten.

8 MART’TA KUTLADIK. YETERLİ Mİ? 

IPSOS TÜRKIYE BAROMETRESİ 
ARAŞTIRMASI 2022: MEMNUN DEĞİLİZ,
KAYGILIYIZ. 

DÜNYA MUTLULUK RAPORU: 
TÜRKİYE 78. SIRADA  

DOĞRU SÖZ:
“Evrendeki en büyük gösteri, sen aklını keşfettiğin an başlar” 

Sigmund Freud 

OKUNMASI GEREKEN KİTAP:
Kuantum Pazarlama
RAJA RAJAMANNAR 

EUROMONITOR: 10 GLOBAL TÜKETİCİ 
TRENDİ 

PİO Pazarlama İletişimi Okulu
PİO Pazarlama ve İletişim Okulu’nda yaşanan yeniliklerden haberdar
olmak için bizi sosyal medyadan takip edip websitemizi ziyaret

edebilirsiniz.

Tüm dünya markaları 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü coşkuyla 
kutladı. Gerçekten çok başarılı çalışmalar gördük, bir o kadar da 
yerine oturmayan mesajları, yapaylık kokan çalışmaları da görmedik 
değil. Markalar tarafından 8 Mart’ta yere göğe sığdırılamayan 
kadınların şirketlerin üst pozisyonlardaki temsiliyetlerine bakılırsa; 
kadın müşteri baş tacı ama kadın yönetici rakamlarına bakıldığında 
kadın yönetici pek de tercih değil. Fortune 500 içinde yer alan 
şirketlerin sadece 74’ünde CEO kadın. 2002 yılında bu sayı 7 imiş; şirketlerin sadece 74’ünde CEO kadın. 2002 yılında bu sayı 7 imiş; 
ilerleme var ama hala yeterli değil. Hangi şirketlerin kadın CEO 
olduğuna aşağıdaki linkten detaylı bakabilirsiniz. İş dünyasından çıkıp 
kamu hayatına baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitliğinin dünyada 
tam olarak sağlandığı sadece 12 ülke olduğunu görüyoruz. Bu 12 
ülkenin hangi ülkeler olduğuna aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. 8 Mart’ı 
coşkuyla kutladık; tüm markalardan bu coşkuyu yılın kalan 364 
gününde de görmek isteriz. gününde de görmek isteriz. 
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Ipsos’un her yılın başında yayınladığı ve yeni yılın beklentilerine ışık tutmayı 
amaçlayan Türkiye Barometresi Araştırması Yeni Yıl Raporu Ocak ayında 
açıklandı. Ipsos’un açık kaynak olarak paylaştığı Türkiye Barometresi Araştırması 
Yeni Yıl Raporu’nda yine ilginç birçok veriye rastlıyoruz. 2022’ye girerken bireylerin 
sadece %14’ü Türkiye’nin şu anki durumundan memnun olduğunu belirtiyor ve 
yakın geleceğe ilişkin de çok umutlu değiller. Gençlerin bakış açısı ise diğer tüm 
yaş gruplarına oranla daha da umutsuz. Rapora göre tüm gruplar arasında hem 
memnuniyet hem beklenti son 4 senenin en düşük seviyesinde kaydedilmiş memnuniyet hem beklenti son 4 senenin en düşük seviyesinde kaydedilmiş 
durumda. Hane içi temel ihtiyaçlar ve hızlı tüketim ürünlerinin harcaması oldukça 
yüksek; son 7 senenin en yüksek seviyesine ulaşmış. Satın alma noktaları değişmiş 
ve kanallarımızda çoklu kanallar kullanıyoruz. Öte yandan sepet değeri artarken 
ürün adedinde düşüş yaşanıyor. Bu araştırmaya dair detaylı bilgiye linkten 
ulaşabilirsiniz.

Bağımsız uzmanlar tarafından 2011 yılından beri yayınlanan World 
Happiness Report 2021 sonunda 9. Raporunu yayınladı. Bağımsız 
uzmanlar sağlık ve yaşam kalitesine yönelik beklenti, özgürlük, 
yolsuzluk, sosyal güvenlik, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 
ve ekonomik büyüklük boyutlarını inceleyerek raporu oluşturuyorlar. 
Dünyanın en mutlu vatandaşlarının olduğu ülke 2017 yılından beri 
Finlandiya. İzlanda bir önceki raporda 4. sırada iken yeni raporda 
dünyanın en mutlu 2. ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncülük ise dünyanın en mutlu 2. ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncülük ise 
Danimarka’nın. Genel ilk 10 sıralamasına bakıldığında Kuzey Avrupa 
ülkelerinin tüm dünyanın en mutlu toplumuna sahip olduğunu 
anlıyoruz. Türkiye ise 2021 yılında 4,862 puan ile dünya mutluluk 
sıralamasında 78.ülke olarak yer alıyor. Bir önceki raporda 68. Sırada 
bulunan Türkiye pandemi döneminde 10 sıra gerilemiş durumda. 
Listede toplam 95 ülke olduğunu da ekleyelim. Oldukça detaylı ve 
çeşitli boyutlarla mutluluk konusunu ele alan raporun tamamına çeşitli boyutlarla mutluluk konusunu ele alan raporun tamamına 
linkten ulaşabilirsiniz.

Euromonitor’ün global tüketici trendleri araştırması 2022 yılını 
etkileyecek 1o tüketici trendine yer vermiş. Türkiye ve Türk tüketicisini 
global ile doğrudan ilişkilendirmek genellikle çok doğru bir yaklaşım 
olmamakla birlikte bu çalışmada Türkiye’yi de etkisi altına alan 
trendlere rastlıyoruz. Bunlardan ilki stoklama eğilimi, hem ülkemizde 
hem de dünyada özellikle hızlı tüketim ürünlerinde stoklama eğilimi 
mevcut. İklim değişikliği kaygısı bir diğer eğilim, Türkiye’de öncelikli 
konumuz olmasa da çevresel kaygıların izlerini ülkemizde de konumuz olmasa da çevresel kaygıların izlerini ülkemizde de 
görüyoruz. Finansal okur-yazarlık, tüm dünyada artan enflasyon, enerji 
fiyatları ve tüketici fiyatlarına yansıması hepimizin temel kaygıları 
arasında yer alıyor. Bir diğer ortak trend de yaşça büyük bireylerin 
dijital okur-yazarlığının artması, özellikle pandemi bu konunun 
ilerlemesine önemli bir ivme kazandırdı. 2022 yılının olmazsa olmazı 
Metaverse de raporda yerini almış. Wellness ve anlam arayışlarımız, 
kendimizi değerli hissetme, ikinci el pazarı ve CtC hareketi, beton kendimizi değerli hissetme, ikinci el pazarı ve CtC hareketi, beton 
dünyalardan kaçış arzusu raporda yer alan diğer trendler. Çalışmanın 
tamamını indirmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.
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