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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.

Evet, Statista ilk defa e-ticaret pazarında 2022 yılı tahminini revize ederek 
daralma öngördüklerini açıkladı. Bu tahminin iki temel nedeni var: Tedarik 
zinciri sorunları ilk büyük zayıflama faktörünü oluşturuyor. Enflasyondaki 
gelişmeler de aşağı yönlü revizyondaki ikinci kritik faktör olarak karşımıza 
çıkıyor. Her ne kadar bir daralma öngörülse de beklenen negatif büyüme, 
yıl sonuna kadar 481 milyar dolar daha fazla gelir öngören 2022 için 
önceki tahmin bağlamında değerlendirmeye alınacak. Başka bir deyişle 
pazar büyümeye devam edecek ancak beklenenden daha az bir pazar büyümeye devam edecek ancak beklenenden daha az bir 
büyüme gerçekleşecek. Ocak 2023’te ortaya çıkan net tabloya göre 2023 
yılının planlamasını revize etmek akıllıca olacaktır. Bu daralma haberi ile 
bir başka veriyi de ele aldık: Onlinedaki sayfa ziyaretlerinin satışa 
dönüşlerinin durumu. ecommerceDB tarafından yapılan çalışmaya göre 
Hollanda’da yapılan sayfa ziyaretlerinin sadece %2,9’u, İngiltere’de %2,9’u, 
İsviçre’de %2,6’sı, ABD’de %2,4’ü satışa dönüşüyor. Dünya geneline 
baktığımızda bu oranlar genel ortalamanın üzerinde, zira globalde sayfa baktığımızda bu oranlar genel ortalamanın üzerinde, zira globalde sayfa 
ziyaretlerinin satışa dönme oranı %1,0 ile %1,9 arasında seyrediyor. Kısaca 
e-ticaret pazarının büyüme ivmesi devam etmekle birlikte pazarın belli 
bir doyuma ulaşmaya başladığını söylemek mümkün. Kullandığımız 
infografiklere aşağıdaki iki linkten ulaşabilir, detaylı bir inceleme 
yapabilirsiniz.
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Birleşmiş Milletler UN çatısı altında bulunan Dünya Gıda Programı WFP 
tarafından yayınlanan Global Gıda Krizi 2022 raporu oldukça kapsamlı ve 
dikkate değer bir içeriği sahip. Rapor öncelikle dünyada açlık ve gıdaya 
erişememe oranının oldukça yüksek seyrettiğinin ve durumun oldukça kritik 
seviyelere ulaştığının altını çiziyor. WFP 2021 yılı raporunda 153 milyon kişinin 
gıda erişiminde tehlikeli bir durumda olduğunu ve acil yardım kapsamına 
alınması gerektiğini açıklanmıştı. 2022 raporunda ise 40 milyon kişilik bir 
artışla acil yardıma ihtiyacı olan nüfusu 193 milyon kişi ve 53 ülkeye yayılmış artışla acil yardıma ihtiyacı olan nüfusu 193 milyon kişi ve 53 ülkeye yayılmış 
olarak açıkladı. Rapor özellikle Etiyopya, Güney Sudan, Güney Madagaskar 
ve Yemen’de yaşayan yaklaşık 570.000 kişinin açlıktan ölme eşiğinde 
olduğunun altını çiziyor. Bu verilen rakamlar hayatı idame ettirememe-ölüm 
tehlikesi seviyesinde olan nüfusun verilerini ifade ediyor ancak gıdaya erişim 
kısıtlarının aşamalarına bakıldığında rakamlar hızla büyüyor. Dünya Gıda 
Programı WFP gıdaya erişimi toplam 5 aşamalı olarak değerlendiriyor; 3. 
Aşama kriz durumu, 4. Aşama acil durum, 5. Aşama katastrof durumu. Kriz Aşama kriz durumu, 4. Aşama acil durum, 5. Aşama katastrof durumu. Kriz 
durumu ve ileri aşamalarda bulunan nüfusa toplam olarak bakıldığında 
dünya üzerinde milyara varan bir nüfusun açlıkla ve gıdaya erişimle 
mücadele ettiği gerçeği karşınıza çıkıyor. Özetle rapor oldukça iç karartıcı ve 
endişe verici. Gıdaya erişim krizinin boyutlarını global olarak yakından 
incelemek isterseniz raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Statista Content & Design, 2022 yılı içerik pazarlaması trendleri için 
gerçekleştirdiği çalışmayı yayınladı. B2B ve B2C alanlarını ayrı ayrı 
inceleyen çalışmada her iki kanal özelinde değişiklik gösteren içerik 
pazarlama stratejileri ele alınıyor. İçerik paylaşımı sıklığına bakıldığında 
B2B markalar ortalama 5 günde 1 paylaşım yaparken B2C markalar 
günlük paylaşım yapıyor. Fakat B2B markalara sorulduğunda daha sık 
paylaşım yapmak istedikleri ancak özellikle zaman kaynağı bakımından 
bunu karşılayamadıkları sonucu ortaya çıkıyor. Markaların içerik bunu karşılayamadıkları sonucu ortaya çıkıyor. Markaların içerik 
stratejilerine bakıldığında ise öncelikli amaçlar B2B ve B2C alanlarda 
büyük oranda benzerlik gösteriyor. İlk 3 amaca bakıldığında talep ve 
etkileşim yaratmak, marka bilinirliğini arttırmak ve güvenilirlik yaratmak 
olduğu görülüyor. Bu amaçlara ulaşma aşamasında ise her iki alanın 
uyguladığı yöntemler değişiklik gösteriyor. Özellikle B2C alanında 
influencer marketing %40’lık bir oranla büyük bir rol oynarken; B2B’de 
bülten, gazete ve çalışma içeriklerinin daha çok tercih edildiği görülüyor. bülten, gazete ve çalışma içeriklerinin daha çok tercih edildiği görülüyor. 
Çalışmanın devamında bütçe dağılımları, medya kanalları tercihleri ve 
içerik çeşitleri hakkında faydalı datalar bulunuyor. Çalışmanın 
tamamına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Reklamcılar Derneği, Reklam Verenler Derneği, IAB TR, Açıkhava Reklamcıları 
Vakfı, Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği ve MMA Türkiye desteğiyle Deloitte 
Digital ile hazırladığı Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2022 İlk 
6 Ay Raporu yayınlandı. Rapora göre 2022 yarıyılına toplam medya sektörü 
yatırımında dijital kanallar bir hayli yükselişteyken televizyon ve yazılı basın 
yatırımlarının azaldığı görülüyor. Dijitalde mobil yatırım %76 oranındayken 
gösterim - tıklama bazlı ve video oranları da %72’ye ulaşmış. Türkiye 
organize ve direkt medya yatırımları ise 20.928 milyon ₺ olarak görülüyor. Bir organize ve direkt medya yatırımları ise 20.928 milyon ₺ olarak görülüyor. Bir 
önceki yıla kıyasla değişim oranı %68. Dijital medya yatırımlarının alt 
kırılımlarına bakıldığında ise bir başka dikkat çekici veri ortaya çıkıyor: Dijital 
ses yatırımlarının bir önceki yıla kıyasla %99 oranında artması. Bu veri PİO 
Pazarlama İletişimi Okulu için şaşırtıcı olmadı, zira PİO ilk açıldığı günden 
itibaren ses pazarlaması ve podcast üzerine bir sertifika programına sahip. 
Oyun içi sponsorluk ise yine bir önceki yıla kıyasla artış gösteren bir diğer 
alna, %208 oranında bir artış göstermiş. Yakın gelecekte dijitalde yatırımın alna, %208 oranında bir artış göstermiş. Yakın gelecekte dijitalde yatırımın 
değişmeye devam edeceğini gösteren raporda markalar için de 
yönlendirici birçok veri bulunuyor. Raporun tamamına aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz.
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