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DOĞRU SÖZ:
“Finansal kararlar genellikle sofrada veya bir toplantı odasında, kişinin hayat hikayesinin,
dünya görüşünün, egonun, pazarlamanın ve bazı tuhaf motivasyon unsurlarının bir araya

geldiği ortamlarda alınır.”
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DELOITTE GLOBAL 2022 Z VE Y 
KUŞAĞI ARAŞTIRMASI

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

edebilirsiniz.

Piktogram bir objeyi, mekânı, durumu, duyguyu, kavramı resmetme 
yoluyla temsil eden semboldür. Bu sembollere dayalı yazı sistemine 
“piktografi” denir. Kullandığımız emojiler de bu gruba dahildir ve 17 
Temmuz Dünya Emoji günü olarak kabul edilmiştir. Telefonlarımızda, 
sosyal medya platformlarında, epostalarımızda kullandığımız emojiler 
1995 yılından beri Unicode Consortium tarafından koordine ediliyor. 
Unicode Consortium, evrensel kod standardının geliştirilmesini 
hedefleyen, bilişim şirketlerinin de dahil olduğu geniş bir kitleden oluşan hedefleyen, bilişim şirketlerinin de dahil olduğu geniş bir kitleden oluşan 
ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Konsorsiyum aslında 
1991’en beri elektronik metin işlemenin karakter envanterini denetliyor. 
İllüstrasyon stilleri her bir sağlayıcı içinde ufak farklılıklar gösterse de tek 
tip olarak kodlanan semboller, emojiler için temel birstandart belirlemiş 
oluyor. İlk Unicode listeleri 1990ların başında yapılmış olsa da bugün 
kullandığımız emojilerin yaratıcısı, bir arayüz tasarımcısı olan Japon 
Shigetaka Kurita’dır. Kurita tarafından bir Japon telefon operatörü için Shigetaka Kurita’dır. Kurita tarafından bir Japon telefon operatörü için 
1999 yılında icat edilen ve 176 basit piktogramdan oluşan set, günümüz 
emojilerinin öncüsü olarak kabul ediliyor. Kurita’nın piktogramlarının 
Japonya’da popülerlik kazanması üzerine Unicode Consortium gelişen 
trendi yakalamak için on yıl içinde 1.000’den fazla emojinin büyük bir 
sürümünü piyasaya sürmüştür. 2015 yılında farklı ten renkleri seçenekleri, 
2021 yılında kapsayıcı cinsel kimlik seçenekleri ile karşımıza çıkan 
emojilere her yıl yenileri eklenmeye devam ediyor. 1995 yılında 76 emojilere her yıl yenileri eklenmeye devam ediyor. 1995 yılında 76 
piktogramla hayatımıza giren emojilerin 2023 yılında 3491 sayısına 
ulaşması bekleniyor. Emojilerin kısa ama etkili tarihçesinin tablosunu 
aşağıdaki linkten inleyebilirsiniz.
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16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında Türkiye çapında 13 ilde 950 kişi ile 
gerçekleştirilen, turkiyeraporu.com ve İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 
yapılan “Temassız ve Mesafeli: Online Alışveriş Tüketicisine Bakış” araştırması 
türkiyeraporu.com tarafından paylaşıldı. Çalışma Türk online tüketicisinin 
online alışverişi tercih etme nedenlerine, online alışveriş yaparken nelere 
dikkat ettiklerine, online alışveriş sürecinde nerelerde memnun olduklarına ve
kişisel verilerini paylaşmaya yönelik durumlarına yönelik bilgiler içeriyor. kişisel verilerini paylaşmaya yönelik durumlarına yönelik bilgiler içeriyor. 
Online alışveriş yapma konusunda en önemli neden ekonomik. Finansal 
olarak hepimizin çok sıkıştığı bu günlerde daha uygun fiyatlı seçenekleri 
bulduğumuz ve dönemsel indirimleri yakalamak için online alışverişe 
yönelmiş durumdayız. Markaların kendi siteleri ve online pazaryeri arasında
tüketicinin tercihi ürünün cinsine göre değişiklik gösteriyor. Genel anlamda tüketicinin tercihi ürünün cinsine göre değişiklik gösteriyor. Genel anlamda 
siteleri cazip kılan durumlardan biri yine ekonomik; para puan veya benzeri 
avantajlar sunan online siteler tercih ediliyor ve bu avantajlarda kullanılıyor 
ancak klasik sadakat kartları tercihlerde bir öncelik oluşturmuyor. Kullanıcı 
yorumları satın alma kararında en etkili boyut; o kadar etkili ki tüketici
düşük puana sahip olan satıcıdan ücretsiz kargo almak yerine iyi yoruma düşük puana sahip olan satıcıdan ücretsiz kargo almak yerine iyi yoruma 
sahip birkaç satıcıdan sipariş etmeyi tercih ediyor. Ayrıca tüketiciler online 
alışveriş sitelerinin sosyal medya paylaşımlarının da satın alma kararlarında 
etkili olduğunu belirtiyorlar. Türkiye online tüketicisinin tercihlerini aşağıdaki 
linkten detaylı inceleyebilirsiniz.

Hootsuite 2022 yılının marka aşkı araştırmasını yayınladı. 1500 markanın, 
20 farklı sektörün ve yaklaşık 2.6 milyon görüşmeyle tamamlanan 
araştırma Talkwalker’ın Consumer Intelligence Acceleration Platform’u 
katkısıyla gerçekleştirilmiş. Bir önceki yıllara kıyasla bakıldığında
2022’nin sevilen markalarında sürdürülebilirlik ve değişim ön plana 2022’nin sevilen markalarında sürdürülebilirlik ve değişim ön plana 
çıkıyor. Listede yer alan tüm markalar çevresel, sosyal ve ekonomik 
sürdürülebilirliğe farklı noktalardan önem vermiş. Bugüne kadar 
okuduğumuz geleneksel pazarlama yollarının aksine tüketici değişiyor 
ve iklim krizini, sosyal eşitsizlikleri, değişen ekonomik koşulları ve daha 
birçok çevresel faktörün bilincinde olarak hareket ediyor, tüketim 
tercihlerini de buna göre şekillendiriyor. Rapora göre yeni tüketici profili 
“ben” algısından çıkıp “biz” algısına odaklanıyor. Dolayısıyla marka“ben” algısından çıkıp “biz” algısına odaklanıyor. Dolayısıyla marka
iletişiminde de bu farkındalık büyük önem kazanıyor. En sevilen 50 
markanın sıralandığı listede, çevreye katkı için yaptığı iş birlikleri, mental 
sağlığına önem verdiğini gösteren marka değerlerine sahip çıkması ve 
günümüz trendlerine uygun yeni deneyim imkan sunmasıyla Asics
listede birinci sırada yer alıyor. Bölgelere göre de dünya çapında 
markaların sıralamasının değiştiğini gösteren rapor, yeni tüketiciye 
doğru ulaşan markaları gosteriyor. Listenin ve raporun tamamına 
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Deloitte, bu yıl 11’incisini gerçekleştirdiği 2022 Y ve Z Kuşağı Araştırmasını 
yayınladı. Türkiye dahil toplam 46 ülkede yapılan Y Kuşağı’ndan 8 bin 412, Z 
Kuşağı’ndan da 14 bin 808 kişi ile gerçekleştirilen araştırma yine oldukça 
kapsamlı ve birçok konuyu ele almış. Araştırma sonuçları gençlerin yaşam 
maliyeti, iklim değişikliği, gelir dağılımı eşitsizliği, çatışmalar konusunda 
endişeli olduklarını ancak tüm bunlara karşın yine de olumlu toplumsal 
değişimleri destekleme konusunda kararlı olduklarını ortaya koyuyor. Öte 
yandan finansal kaygı ve stres raporun öne çıkan en boyutları olarak yandan finansal kaygı ve stres raporun öne çıkan en boyutları olarak 
kendini gösteriyor. En büyük endişe yaşam maliyetlerindeki artış. 
Araştırmaya Türkiye’den katılan Y ve Z Kuşağı’nın sonuçlarına bakıldığında 
özellikle finansal konulardaki endişelerin ve stres seviyelerinin globaldeki
yaşıtlarına oranla Türk gençlerinin çok daha fazla kaygılı olduğu görülüyor. 
Global olarak analiz edildiğinde Z Kuşağı’nın %46’sının ve Y Kuşağı’nın 
%47’sinin sadece maaşları ile geçinmek zorunda olduklarını ve maaşlarının 
ihtiyaçlarının karşılayamayacaklarından endişe ettiklerini ortaya koyuyor. 
Finansal kaygı ve sorun nedeniyle Z ve Y Kuşağı gençlerinin çalışma 
modellerini yeniden tanımladıkları, neredeyse yarısının iki işte birden 
çalıştıkları anlaşılıyor. Bu endişelerinin ve çalışma modelindeki değişimin 
yanı sıra Z Kuşağı’nın %72 oranında, Y Kuşağı’nın ise %77 oranından yanı sıra Z Kuşağı’nın %72 oranında, Y Kuşağı’nın ise %77 oranından 
ülkelerindeki gelir dağılımının uçlara kaydığını, zenginlik ve yoksulluk 
arasındaki uçurumun giderek arttığını düşündüklerini gösteriyor. Oldukça 
ilginç bulgulara sahip rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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