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KEYİF Mİ, BASKI MI: ANNELER GÜNÜ  

KREDİ KARTLARI İLE 1,6 TRİLYON 
HARCANDI 

HOOTSUITE’DEN Q2 DIJITAL 
VERİLERİ ve TRENDLERİ  

DOĞRU SÖZ:
“Bulunduğun yer seni memnun etmiyorsa, yerini değiştir. Ağaç değilsin.”  

Jim Rohn 

OKUNMASI GEREKEN KİTAP:
Kapitalizmle Yüzleşmek

PHILIP KOTLER

İŞ HAYATI ve EĞİTİMİN GELECEĞİ  

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

edebilirsiniz.

Anadolu tarihi birçok kadın tanrıçaya ev sahipliği yapmış, kadın 
kökenli bir coğrafyaya sahiptir. Durum böyle olunca annelik 
kutlamalarının başlangıcı Antik Yunan, Sümerlerden daha da eski 
zamanlarda yaşayan Anadolu toplumlarına kadar uzanır. Ancak 
günümüzde kutlanan anneler gününün modern tarihini 19. yy’da ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nde buluyoruz. 1800’lerin sonunda Anne 
Huzur Günü olarak 2 Haziran’da kutlanan gün, 1905 yılında Anna 
Jarvis’in annesinin ölümünden sonra Anneler Günü olarak Jarvis’in annesinin ölümünden sonra Anneler Günü olarak 
kutlanmaya başlanmış. 1912 yılından sonra ise kiliselerde kutlanmaya 
başlanan ve böylece yaygınlaşan Anneler Günü; 1914 yılında ABD 
başkanı Woodrow Wilson tarafından resmi bir kutlama olarak kabul 
edildi. Bugün dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Anneler Günü, 
kimileri için bir aile kutlaması iken kimileri için etkin pazarlama 
faaliyeti sonucunda mecburi bir etkinlik olarak algılanmaya başlamış. 
YouGo Survey tarafından yapılan bir araştırma anneler günü YouGo Survey tarafından yapılan bir araştırma anneler günü 
konusunda farklı ülkelerin farklı düşüncelere sahip olduğunu ortaya 
koyuyor. Örneğin Danimarkalılar %61 oranında anneler gününün 
keyiften çok angarya hissi yarattığını düşünüyor, Almanlarda da 
durum benzer. Öte yandan Polonyalılar %81 oranında anneler gününü 
kutlamanın anlamlı olduğunu düşünüyor, Hindistan’da da anneler 
günü keyifle kutlanıyor. Anneler gününün hangi ülkede nasıl 
karşılandığını gösteren çalışmanın özet grafiğini Statista’nın linkinden karşılandığını gösteren çalışmanın özet grafiğini Statista’nın linkinden 
inceleyebilirsiniz.
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iyzico, Dogma Alares ve ETİD tarafından hazırlanan “2021 Türkiye E- 
Ticaret Ekosistemi Raporu” Mayıs ayı içinde açıklandı. Hazırlanan rapor 
e-ticaret işlem sayılarının 2020 yılına oranla yüzde 46 artarak 3,4 milyar 
sipariş adedine ve yüzde 69 artış ile 381,5 milyar TL’lik bir hacme ulaştığını 
gösteriyor.  2021 yılında Türkiye’de en fazla sayıda satış 22 Kasım’da, en 
yüksek hacim ise 26 Kasım Cuma, Black Friday gününde gerçekleşti. 
2017’den beri yıl bazında e-ticarette en aktif iller İstanbul, Ankara ve İzmir 
oldu; bu illerimizi Bursa ve Antalya takip ediyor. Bu raporu Webrazzi’nin oldu; bu illerimizi Bursa ve Antalya takip ediyor. Bu raporu Webrazzi’nin 
haberinden inceleyebilirsiniz. Bu çalışmanın aslında bir global ayağı 
daha mevcut: PayU tarafından global olarak yapılan “2021 Türkiye 
E-Ticaret Ekosistemi Raporu”. Türkiye ayağında da iyzico’nun yer aldığı 
rapor da Türkiye’nin dahil olduğu 19 ülke yer alıyor. Hem Türkiye’nin 
e-ticaret gelişimini hem de bu verileri diğer ülke verileriyle 
değerlendirmek oldukça verimli olmuş. Rapor Türkiye’de kozmetik 
sektörünün nasıl büyüdüğünün altını çizmiş. Dünya e-ticaretini sektörünün nasıl büyüdüğünün altını çizmiş. Dünya e-ticaretini 
incelemek isterseniz linkten rapora ulaşabilirsiniz.

Dijiltal kullanım ile ilgili en güncel verileri ve trendleri takip ettiğimiz 
Hootsuite 2022 Nisan ayında öne çıkan konulara dair yeni raporunu 
yayınladı. Başlıklar arasında globalde sosyal medya kullanımında 
nasıl değişiklikler olduğu, farklı network araçlarının kullanımının neye 
göre belirlendiği, networkler arası büyüme, iş hayatında sosyal 
medya ve son olarak da Çin’de sosyal medya konularının yer aldığı 
görülüyor. Bir önceki çeyreğe kıyasla 32 milyonluk bir sosyal medya 
kullanıcı artışı olduğunu gösteren rapor, bu büyümenin yüzdesel kullanıcı artışı olduğunu gösteren rapor, bu büyümenin yüzdesel 
olarak 0.7%lik bir büyümeye denk geldiğinin ve bu göstergenin de 
büyüme hızında bir yavaşlama olduğunun altını çizmiş. Bir başka 
önemli veri de ay bazında sosyal platform kullanıcı sayısı ile ilgili; 
sosyal mecralar arasında TikTok, Snapchat, Pinterest ve Facebook 
hala önemli bir yere sahip. Raporda mecra özelinde markaların 
neler yapabileceği, hedef profiller hakkında detaylı bilgilere yer 
verilmiş. Çalışma hayatında da her 5 çalışandan 4’ünün iş ile ilgili verilmiş. Çalışma hayatında da her 5 çalışandan 4’ünün iş ile ilgili 
ilişkilerini sosyal medya aracılığıyla yapması oldukça ilginç bir tespit. 
Dijital kullanımlar ile ilgili düzenli olarak paylaşım yapan Hootsuite’i 
takip ederek dönemsel değişimlerle ilgili bilgileri yakından takip 
edebilirsiniz. 2022 Nisan raporuna ise linkten ulaşabilirsiniz

PİO adına alanımızı ilgilendiren webinarları mümkün olduğunca takip 
etmeye çalışıyoruz ve takip ettiğimiz kaynaklardan biri de Euromonitor. 
Geçtiğimiz ay katıldığımız İş Hayatı ve Eğitimin geleceği webinarında 
pandeminin iş hayatı ve eğitim üzerindeki etkileri ve bu alanların 
gelecekte nasıl şekilleneceğine dair de çarpıcı öngörüler ele alındı. 
Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin artık kalıcı olduğu aşikar fakat 
bu sırada çalışanların kariyerlerini ve önceliklerini tekrardan 
değerlendirdikleri ve bu değerlendirmelerin iş tercihlerini oldukça değerlendirdikleri ve bu değerlendirmelerin iş tercihlerini oldukça 
etkilemeye başladı görülüyor. Değişen önceliklere bakıldığında en 
önemli kriterler arasında daha yüksek maaşlar ve daha dengeli bir 
iş-hayat düzeni beklentileri yer alıyor. Pandemiyle birlikte geleceğin 
şekillenmesi elbette sadece çalışma modelleriyle sınırlı kalmadı. 
Dijitale yönelmenin hızlandığı ve birçok şirketin bu alanda stratejilerini 
ve planlarını tekrar gözden geçirdiğini söyleyebiliriz. Dijital bu kadar hız 
kazanmışken kalıcı bir başka beklenti de şirketlerin bir amaç kazanmışken kalıcı bir başka beklenti de şirketlerin bir amaç 
doğrultusunda hareket etmesi oldu. Çevre ve toplum çerçevesinde 
gelişen bu beklentiler şirketlerin ortaya koyması gereken stratejiler 
arasında yer alıyor. Eğitimdeki eğilimler arasında ise yaşam boyu 
eğitim olarak nitelendirebileceğimiz uzun vadeli öğrenimin beklendiği, 
online eğitim imkanlarının gelişeceği ve yeni yeteneklerin duygusal 
zekâ, yaratıcılık, kapsayıcılık ve esneklik alanlarına odaklanacağı 
şeklinde özetlenebilir. İş hayatının ve eğitimin geleceği Webinarında şeklinde özetlenebilir. İş hayatının ve eğitimin geleceği Webinarında 
ele alınan konularla ilgili detaylı bilgiye ilgili rapordan ulaşabilirsiniz.
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