
PİO PAZARLAMA İLETİŞİMİ OKULU

MERAKLISINA EYLÜL22

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

INSTAGRAM’IN EN ÇOK 
KAZANAN INFLUENCER LİSTESİ  

EUROMONITOR’DEN 2022’NİN 
KÜRESEL TÜKETİCİ KİMLİKLERİ  

GWI İLE ALFA KUŞAĞI  

DOĞRU SÖZ:
“Cehaletin tek korkusu kadındır. Çünkü kadın öğrenirse çocuklarına da öğretir”

Mustafa Durmuş

OKUNMASI GEREKEN KİTAP:
Kadının Yazısız Tarihi
YILDIZ CIBIROĞLU

REUTERS INSTITUTE 2022 
DİJİTAL YENİLİKLER RAPORU  

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

edebilirsiniz.

Sosyal medyanın günlük yaşantımız üzerindeki etkisi hepimizin bildiği bir 
gerçek. Instagram’da her gün izlediğimiz hikayelerde yapılan ürün 
önerileri, bilgilendirmeleri zihnimizde bir yer ediniyor ve günün sonunda 
biz de güvendiğimiz kişilerin önerdiklerini tüketmeyi tercih edebiliyoruz. 
Influencerları da aslında kendimize yakın gördüğümüz veya olmak 
istediğimiz kişiler oldukları için takip ediyor ve onların bizi “etki”lemelerine 
izin veriyoruz, tercih yapıyoruz. Her ne kadar influencerlar bu süreci uzun 
bir süre devam ettirse de artık ünlüler de bu sosyal medya düzenine dahil bir süre devam ettirse de artık ünlüler de bu sosyal medya düzenine dahil 
oldu ve halihazırda sahip oldukları kitleye sosyal medya üzerinden 
ulaşmaya başladılar. Ve kendilerine yeni bir gelir kaynağı da eklediler. 
Statista da yayınladığı son çalışmalarından birinde 2022’de Instagram 
postları ile en çok kazanan ünlülerin listesini oluşturmuş. Büyük bir farkla 
ilk sırada yer alan Cristiano Ronaldo, listedeki diğer isimlere kıyasla çok 
daha geniş bir takipçi kitlesine ve efektif bir güce sahip olduğunu 
gösteriyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.gösteriyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Euromonitor International satın almaya giden yolun doğru anlaşılması için 
2022 Global Consumer Types raporunu yayınladı ve tüketicileri 8 farklı 
grupta değerlendirdi. Öncelikle tüketiciye ulaşmak için satın alma 
davranışlarını incelerken demografik özelliklerin yeterli olmadığını belirten 
rapor, tüketicinin günlük hayatını ele alarak tüketici profillerini daha detaylı 
incelenmesine vurgu yaparak raporu personlar üzerinden kurgulamış. 
Rapora göre global tüketicinin %18’lik kısmını “Secure Traditionalists” olarak 
adlandırılan online alışkanlıkları fazla bulunmayan, kendi imajlarına önem adlandırılan online alışkanlıkları fazla bulunmayan, kendi imajlarına önem 
vermeyen, yeni trendleri takip etmeyen ve denemeye açık olmayan, ucuz 
fiyatı tercih eden tüketiciler. Etkilemesi zor olan bu tüketici grubunun satın 
almaya giden yolda en çok ve en az nelerden etkilendiğine raporda detaylı 
bir şekilde yer veriliyor. Tüketici gruplarında ikinci sırada ise %16’lık bir oranla 
“Undaunted Strivers” adıyla trendleri belirleyen, en iyisine sahip olmak 
isteyen profil yer alıyor. Raporun devamında dikkat çeken diğer gruplar ise 
%14’lük kesimi oluşturan “Empowered Activists” adıyla değiştirme gücü %14’lük kesimi oluşturan “Empowered Activists” adıyla değiştirme gücü 
olduğuna inanan grup. Bu kesim tüketici profillerinde sıkça gördüğümüz 
çevresel faktörleri önemseyen ve küresel problemlerden endişe eden, 
değiştirmek için harekete geçmek isteyen bireylerden oluşuyor. Tüm profiller 
ve satın almaya giden yolları hakkında detaylı rapora buradan 
ulaşabilirsiniz. 

Global Web Index ilk defa alfa kuşağı hakkında bir rapor yayınladı ve 
yarının tüketicilerini anlamak üzere önemli çıktıları paylaştı. Alfa 
kuşağının gelecek hakkında oldukça optimistik olduğuna işaret eden 
rapor, okuldaki başarıları ve sosyallikle ilgili endişelerinin geçen yıla 
kıyasla düştüğünü ve artık eğitimleri hakkında daha az 
endişelendiklerini gösteriyor. Günümüzde ve gelecekte iyi olmak isteyen 
alfa kuşağının belirgin hırsları bulunuyor. Rapor elbette Amerika 
özelindeki alfa kuşağını ele aldığı için veriler de Amerika ile sınırlı kalıyor. özelindeki alfa kuşağını ele aldığı için veriler de Amerika ile sınırlı kalıyor. 
Amerika’daki sosyal medya kullanım ve ekran süreleri artış göstermeye 
devam ederken, bu durumun alfa kuşağı üzerindeki negatif etkilerinin 
daha belirgin ortaya çıkmaya başladığı anlaşılıyor. Her ne kadar ekran 
süreleri artsa da wellbeing (iyi olma durumu) ile ilgilenme oranları da 
artıyor ve ekrandan uzaklaşarak podcast dinlemeyi tercih ediyorlar. 
Buradaki detay ise en çok tercih ettikleri podcast türünün komedi 
üzerine olması. Farkındalığın arttığı bu nesilde, eşitlik de ön planda. üzerine olması. Farkındalığın arttığı bu nesilde, eşitlik de ön planda. 
Herkese aynı şekilde davranılmasını isteyen nesil, azınlık olanların temsil 
edilmesine de önem veriyor. Dijitalle doğan bir neslin isteklerinin yeni 
dünyalar yaratmak ve inovatif oyunlar kurmak üzerine olduğu 
görülüyor. Alfa kuşağının dijital dünya ile gerçek dünyayı hibrit bir şekilde 
sürdürebileceği bir düzen yaratmak üzerine hareket ettiği görülüyor. 
Raporun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Reuters Institute Digital news Report 2022’yi yayınladı. Raporda, haberlere 
olan eğilimler, ülke ve pazar bazlı olarak detaylı şekilde incelenmiş. 
Haberlere olan güvenin, araştırmada yer alan ülkelerin neredeyse yarısında, 
düştüğü görülürken, TV ve yazılı medya gibi geleneksel medya araçlarının 
kullanımının da azaldığı fark ediliyor. Haberlerden kaçma eğiliminin ülkeler 
kapsamında nelerden kaynaklandığını detaylı bir şekilde inceleyen 
araştırma, Ukrayna-Rusya Savaşı, Post-Pandemi gibi bütün etkenleri de göz 
önünde bulunuyor. Haberlerden kaçma oranının tüm ülkeler arasında önünde bulunuyor. Haberlerden kaçma oranının tüm ülkeler arasında 
ortalama %38 olduğunu gösteren raporda, bu oranın 2022 yılında en 
belirgin arttığı ülkeler arasında Brezilya ve İngiltere yer alıyor. Kaçınma 
davranışı için en belirgin ortak sebeplerde ise 43% oranla çok fazla politik ve 
Covid-19 içeriğinin yer alması, 36% oranla modlarını negatif şekilde 
etkilemesi, 29% oranla haber sayısından yorulması, 29% oranla haberlerin 
güvenilir olmaması ya da taraflı olması, 17% oranla kişilerin kaçındıkları 
tartışmalara yol açması ve 16% oranında da kişilerin bu bilgilerle tartışmalara yol açması ve 16% oranında da kişilerin bu bilgilerle 
yapabilecekleri hiçbir şey olmaması yer alıyor. Türkiye’de haberlere güven 
ise 36% oranında görülüyor. Sosyal medya kullanımlarına bakıldığında ise 
herhangi bir amaçla Facebook kullanımı 2022 yılında tüm pazarlarda 
ortalama olarak düşmeye devam ettiği görülürken, TikTok platformunun 
belirgin bir yükselişte olduğu da anlaşılıyor. TikTok kullanımında yaş aralığı 
hala çoğunluklu olarak 18-24 olsa da bu aralık genişlemeye devam ediyor 
ve özellikle bazı bölgelerde kullanıcıların TikTok’u haber takip etmek ve özellikle bazı bölgelerde kullanıcıların TikTok’u haber takip etmek 
amacıyla kullandığı görülüyor. Tüm pazarlar arasında ortalamaya 
bakıldığında haber takip etmek amacıyla TikTok kullanan 18-24 yaş arası 
kullanıcı oranının 15% olması bir hayli dikkat çekici. Raporun tamamına 
aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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