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

edebilirsiniz.

Video gamerların oyun oynarken sohbet etmesi amacıyla 2015 yılında 
kurulan Discord, 2020 karantina başlangıcında müzik, kamp, kripto 
gibi farklı hobilere sahip kominitelere de yer açmıştı. Statista 
tarafından yapılan global tüketici araştırmasına göre 18-29 yaş 
arasında Discord popülaritesini oldukça arttırmış ve düzenli kullanıcı 
kitlesi oluşturmuş. Araştırmaya 18 yaş altı dahil edilmediği için genç 
çocuk kullanıcı yaygınlığına dair veri elde edilmemiş. Discord’un 18-29 
yaş arasında en yoğun kullanıcıya sahip olduğu ülke %31 ile Fransa. yaş arasında en yoğun kullanıcıya sahip olduğu ülke %31 ile Fransa. 
Aynı yaş grubunda Discord’un yaygın olduğu ülkeler sırayla %29 ile 
Almanya, %25 ile ABD ve %20 Birleşik Krallık. Brezilya’da en sık 
kullanılan sosyal mecralar arasında da 6. sırada. Dünyada bu şekilde 
bir kullanıcı profilini yakalayan Discord, Çin Halk Cumhuriyet’inde 
yasak ve uygulamalar arasında görünmüyor; Çin’de en yaygın 
uygulamalar ise WeChat, DingTalk, and Tencent QQ. Discord ile ilgili 
bu yasak aslında farklı ülkelerde de dile getiriliyor. 2017 yılında radikal bu yasak aslında farklı ülkelerde de dile getiriliyor. 2017 yılında radikal 
bir grubun fanatik bir organizasyonu Discord üzerinden iletişim 
kurarak organize etmesi Discord ile ilgili kişisel gizlilik ve güvenlik 
konusunda birçok şüphe oluşturdu. Olay sonrasında birçok önlem 
alan, nefret söylemi üzerine koruyucu yazılımlar ekleyen Discord her 
şeye rağmen büyümesini de sürdürdü. Statista’nın global araştırma 
infografiğini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
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Gallup tarafından 16 yıldır 122 ülke genelinde yapılan “Gallup Duygu Raporu 
2022” raporu yayınlandı. İnsanların günlük yaşamlarındaki pozitif ve negatif 
deneyimlerine dair sorular baz alarak endekslenen rapora göre 2021 yılında 
pozitif deneyim endeksi bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Ülke bazında da 
endeksleri listeleyen raporda en pozitif ülkenin Panama olduğu görülüyor. Bu 
listenin tam tersi olan en az pozitif deneyime sahip olan ülkelere 
baktığımızda ise maalesef Türkiye sondan üçüncü sırada yer alıyor. Buna 
paralel olarak elbette negatif deneyimi en yüksek olan ülkeler arasında da paralel olarak elbette negatif deneyimi en yüksek olan ülkeler arasında da 
yerimizi alıyoruz. Dünya geneline döndüğümüzde ise  pandeminin 
belirsizliğinin devam etmesi ve gündemden tamamen kalkmaması rapor 
kapsamında görüşülen insanların bir önceki gün yeterince dinlenmediğini, 
eğlenmediğini söylüyor. Pandemi, savaş, tedarik zinciri sorunları, enflasyon, 
iklim değişikliği her geçen gün daha fazla insan psikolojik olarak etkiliyor. 
Dünyalı insanların %33’ü mutsuz olduklarını ifade ediyor. %28’i bir önce 
yaşadığı günü mutsuz olarak, %42’si de bir önce yaşadığı günü daha kaygılı yaşadığı günü mutsuz olarak, %42’si de bir önce yaşadığı günü daha kaygılı 
geçirdiği bir gün olarak tanımlıyor. Kaygı oranı 2020 yılında %40 oranındaydı. 
Bu sonuçlar 2021 yılına oranla daha fazla insan-dünyalının mutsuz 
hissettiğini ortaya koyuyor; stres altında, kaygılı ve üzgün. Aynı araştırmanın 
16 yıl öncesi verilerine bakıldığında ise mutsuz insan oranındaki ciddi artışı 
görebilirsiniz, 2006 yılında mutsuz oranı %24 iken 2021 yılında %33’e çıkmış 
durumda.  

ABD’de Inmar tarafından 1000 kişi ile yapılan çalışmada tüketicilerin 
okula dönüş zamanındaki tutumlarına dair ipuçları sunuluyor. Beklendiği 
üzere enflasyon ve tedarik zinciri ile boğuşan ABD’de tüketicisinin 
harcama yönelimleri üzerinde de kendini hissettiriyor. %78 her yıl alınan 
standart ürünlerin fiyatlarında artış olduğunu, %65 bu fiyat artışı 
nedeniyle alışveriş listesini gözden geçireceğini söylüyor, %42’si listeyi 
şimdiden kısalttıklarını ve daha az okul gereceği alacağını belirtiyor. Okul 
gereçleri satın alma sürecinde her türlü indirim, promosyon takip ettiğini gereçleri satın alma sürecinde her türlü indirim, promosyon takip ettiğini 
söyleyenlerin oranı %65, kesinlikle en uygun fiyatlı olan ürünü satın 
alacaklarını söyleyenlerin oranı %57. Dikkate değer başka bir veri ise okul 
ihtiyaçları için kredi alacaklarını veya kredi kartı ertelemesi 
yaptıracaklarını söyleyenlerin oranı: %30. Satın alma noktasında tercih 
yine uygun fiyatlı ürün sunan satıcıların olduğu görülüyor. 
Satın almayı etkileyen etmenlerin ilki her zaman olduğu gibi tanıdık 
tavsiyesi; aile ve arkadaş tavsiyesini dinleyenlerin oranı %50. Hemen 
ardından yine fiyat boyutu öncelikli oluyor, indirim, fiyat avantajına göre 
satın alma tercihi yapanların oranı %34. Influencer etkisi, e-ticaret 
sitelerinin de etkisi satın alma üzerinde görülüyor. Raporun tamamını 
linkten inceleyebilirsiniz.

Deloitte ile TÜSİAD işbirliğinde “E-ticaretin öne çıkan başarısı, tüketici 
davranışlarında değişim ve dijitalleşme” çalışması Şubat 2022’de 
yayınlandı. Bu çalışmaya göre tüketici perspektifinden baktığımızda 
dünyada ve Türkiye’de e-ticareti etkileyen belli başlı faktörler bulunuyor. 
Bunlardan ilki elbette demografik etkiler. Tüm dünyada hızlı bir şekilde 
dijitale geçiş gerçekleşirken bu adaptasyonun tüm yaş gruplarında da hızlı 
bir şekilde sağlanması elbette e-ticareti pozitif etkiliyor. Dijitale adapte 
olurken de internet altyapısı ve yaygınlığı büyük öneme sahip. İnternet olurken de internet altyapısı ve yaygınlığı büyük öneme sahip. İnternet 
kullanımı ve penetrasyonu arttıkça kullanıcıların hız beklentileri de artıyor ve 
bu konuda sunulan alternatifleri değerlendiriyorlar. Dijital kullanımının en 
çok olduğu cihazlardan birine baktığımızda ise elbette mobil kullanımını 
görüyoruz. Özellikle pandemi ile birlikte Z, Y, X ve Baby Boomer olmak üzere 
tüm kuşaklarda mobil kullanımının arttığı görülmüştür. Ülkemizde de aynı 
şekilde hanehalkında cihaz sahipliğine bakıldığında son 5 yıla kıyasla akıllı 
telefon sahiplik oranı %57 artış göstermiş. Bu da mobil e-ticaretin büyük bir telefon sahiplik oranı %57 artış göstermiş. Bu da mobil e-ticaretin büyük bir 
ivme yakalayabilebileceğini gösteriyor. Raporda tüketici perspektifinden son 
faktör sosyal medya yaygınlığı olurken elbette e-ticaret farklı bakış 
açılarından da ele alınmış. İşletme perspektifinden Türkiye’deki KOBİ’lere 
bakış, Dünyada ve Türkiye’de tüketiciler ve işletmelerin e-ticaret ekosistemi 
ile ilişkisi, e-ticaret eğilimleri ve geleceğe bakış gibi birçok önemli başlık 
bulunuyor. E-ticaretin büyümesinin göz ardı edilemediği bu dönemde farklı 
perspektiflerden bu ekosistemi anlamak ve doğru yolda ilerlemek için iyi bir perspektiflerden bu ekosistemi anlamak ve doğru yolda ilerlemek için iyi bir 
yol gösterici olan raporu buradan okuyabilirsiniz.  
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