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Statista, ABD özelinde bireylerin yakın arkadaş sayıları hakkında 
gerçekleştirdiği bir çalışmayı yayınladı. Amerika’da yaşayan yetişkinlerin 
1990 ve 2021 yıllarında belirttikleri yakın arkadaş sayılarını karşılaştıran 
çalışma günümüzde bireylerin yakın arkadaş olarak nitelendirdiği 
arkadaş sayılarının azaldığını gösteriyor. 1990 verileri Gallup tarafından 
yapılan araştırmaya dayanıyor. Araştırmaya katılan kişilerin 3’te 1’i on 
veya daha fazla sayıda yakın arkadaşa sahip olduklarını söylemiş. 
Güncel araştırmanın ise özellikle pandemi sürecini de kapsamasıyla Güncel araştırmanın ise özellikle pandemi sürecini de kapsamasıyla 
birlikte kalitenin sayının önüne geçtiği görülüyor. Hiç yakın arkadaşı 
olmadığını söyleyenlerin oranı %3’ten %12’ye yükselirken yakın arkadaş 
sayısının 1-4 kişi arasında kaldığını söyleyen grup da 2021’de %48 
oranında görülüyor. Fakat pandemi dışında arkadaş sayısını etkileyen 
elbette başka faktörler de bulunuyor. Bunların başında Amerika’da 
evlenme yaşının hiç olmadığı kadar yükseldiği ve coğrafi olarak çok daha 
fazla hareketli oldukları; dolayısıyla da sosyal izolasyon ve yalnızlık hissinin fazla hareketli oldukları; dolayısıyla da sosyal izolasyon ve yalnızlık hissinin 
daha alışılması olması düşünülebilir. Diğer faktörlerden biri ise Amerikalı 
ebeveynlerin önceki jenerasyonlara kıyasla artık çocuklarıyla iki katı kadar 
fazla zaman geçirmeyi tercih etmesi. Son olarak da artan çalışma 
saatleri, iş seyahatlerinin artması arkadaşlık kurma süreçlerini de negatif 
etkilediğinin altı çiziliyor. Çalışmanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Interbrand 2022 yılının en iyi küresel markalarını açıkladı. Raporda ilk kez bu 
yıl, en iyi markaların ortalama marka değerinin 3 trilyon doların üzerine 
ulaştığı, bir önceki yıla kıyasla %16 oranında arttığı görülüyor. Özellikle listede 
ilk 10 arasında yer alan markalara baktığımızda karşımıza çıkan tabloyu, bir 
süper lig olarak yorumlamak mümkün. İlk sırada hiç de şaşırtıcı olmayan bir 
şekilde Apple yer alıyor. Apple’ı ise sırayla Microsoft, Amazon, Google, 
Samsung, Toyota, Coca-Cola, Mercedes-Benz, Disney ve Nike takip ediyor. 
Bu lider markaları, tüketici perspektifinden neyi farklı yaptıkları açısından Bu lider markaları, tüketici perspektifinden neyi farklı yaptıkları açısından 
incelediğimizde her geçen gün ortaya çıkardıkları ürün ve/veya değerlerle 
tüketicinin güncel yaşamlarını yakaladıklarını ve mümkün olan anlara dahil 
olduklarını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Örneğin Apple ürünlerinin yanı sıra 
sunduğu yeni kullanım özellikleriyle tüketicinin hayatında vazgeçilmez bir 
marka olma yolunda ilerliyor. Özellikle Apple Pay güncellemesiyle birlikte 
küreselde yerini bir hayli sağlamlaştırıyor. Google, Microsoft gibi markalar ise 
Pandemi sonrasında eğitim ve iş hayatındaki standartların değişmesiyle Pandemi sonrasında eğitim ve iş hayatındaki standartların değişmesiyle 
birlikte tüketiciye birçok imkân sundu ve hayatımızdaki yerini 
belirginleştirmeye devam ediyorlar. Nike markasının hem ürün hem değer 
anlamında yaptıklarını anlatmak için ayrı bir başlık açmak gerektiğini 
düşünüyoruz. İlk 10 arasında yer alan markalardan bir tek Coca-Cola’nın 
yüzdelik bir artışa sahip olmadığı ve marka değerini sabit tuttuğu da 
dikkatimizi çekiyor, ancak tarihin en önemli marklarından biri olmanın 
anlamına da işaret ediyor. 2022 yılının en başarılı global markalarına ve anlamına da işaret ediyor. 2022 yılının en başarılı global markalarına ve 
raporun içeriğine aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.

Hootsuite tarafından 2023 yılı “Social Media Trends” raporu yayınlandı. Yeni yıla az bir 
zaman kala markaların da iletişim stratejileri için önem taşıyan sosyal medya 
trendlerini ele alan raporda veri bazlı trendler açıklanıyor ve önerilerde bulunuluyor. 
‘Social Marketing’, ‘Social Commerce’ ve ‘Social Customer Service’ olmak üzere üç 
farklı alt başlık altında ele alınan yeni yılın trendlerini dikkatle inceledik. Sosyal 
Pazarlama alanında, yaklaşık iki yıldır pandemi sonrası bütçeler hala bir toparlanma 
aşamasındayken sosyal medya harcamalarının artmaya devam edeceği 
öngörülüyor. Kullanılan platformların ve bu tercihlerin çok daha stratejik olacağını öngörülüyor. Kullanılan platformların ve bu tercihlerin çok daha stratejik olacağını 
söylemek mümkün. Influencer kullanımı marka ihtiyaçlarına göre şekillenirken sosyal 
medya bütçeleri artmaya devam edecek ve bu sırada markalar bulundukları sosyal 
medya platformlardaki içeriklerini stratejik bir biçimde platformun kullanım 
amaçlarıyla ortak noktada daha yakın temasta buluşturacak. Sosyal Ticaret ise 
dünya çapında belirli yerlerde artış gösterirken henüz her yerde aynı geçerliliğe 
sahip değil. Fakat buna rağmen rapora göre Amerika’da büyük oranda gelir artışı 
sağlayan sosyal ticaret yeni tüketicileri cezbetmeye devam edecek ve var olan sağlayan sosyal ticaret yeni tüketicileri cezbetmeye devam edecek ve var olan 
tüketicilerini daha fazla harcamaya yönlendirecek. Uzak Doğu’da başlayan ve 
oradan yayılan sosyal ticaretin, zaman içinde her yerde etkisini göstereceğini 
düşündüğümüzü PİO olarak eklemek isteriz. Son olarak Sosyal Müşteri Hizmetleri 
alanına baktığımızda dijitalleşmenin hatta mobilleşmenin hızlanması ile birlikte 
tüketicinin markalar ile hiç olmadığı kadar sosyal medya ve mesajlaşma 
kanallarıyla iletişime geçme isteği olduğu görülüyor. Rapor da, bu sırada, tüketicinin 
fazlasıyla kişiselleşmiş beklentilerini karşılamak da zorlaşmaya başlamışken 2023 fazlasıyla kişiselleşmiş beklentilerini karşılamak da zorlaşmaya başlamışken 2023 
yılında kurumların ve markaların müşteri hizmetleri konusunda otomasyona 
geçtiklerine sahit olacağımıza işaret ediliyor. Çalışmanın tamamına aşağıdan 
ulaşabilirsiniz.

Yeni yıl başlamadan Ağustos ayında Google ürün ve hizmetlerinden oluşan 
ekosistemin ekonomik büyüme ve sosyal refaha etkilerini ortaya koymak 
amacıyla Deloitte tarafından gerçekleşen “Google Ekosistemi 
Sosyo-Ekonomik Değer Raporu”nu ele aldık. Rapor 2021 yılı verilerini ele 
alarak dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturulan ekonomik değerin 
476 milyar TL’ye ulaşarak GSYH’nin %6,6’sına denk geldiğini söylüyor. 
Bahsedilen dört temel ürün ve hizmet ise; Google reklam ürünleri, Google 
Haritalar & İşletme profili, Google Cloud & Workspace ve Android & Google Haritalar & İşletme profili, Google Cloud & Workspace ve Android & Google 
Play’i kapsıyor. Bu dördü arasında en çok öne çıkanlar reklam ve android & 
Google play kategorileri oluyor. 2021’de en çok ekonomik değere sahip olan 
bu iki kategori için de 2025 yılı tahminlerine baktığımızda 2021’e kıyasla iki 
katından fazla bir büyüme bekleniyor. Total ekonomik katkıya baktığımızda 
ise 2018 yılına göre 3,3 katı bir artış olduğu görülüyor. İstihdamı da büyük 
oranda destekleyen Google ekosistemi, bu desteğin içerisinde elbette 
önemli seviyelerde kadın istihdamına, mikro ve küçük işletmelere istihdam önemli seviyelerde kadın istihdamına, mikro ve küçük işletmelere istihdam 
desteğine de yer veriyor. Diğer etkilere baktığımızda ise en çarpıcı verilerden 
bir kısmı da Google Arama ile ilgili. Google Arama ile tüketici refahında 21 
milyar TL değerinde bir artış olduğu, Türkiye’deki kullanıcıların bir yılda 2,3 
milyar saat tasarruf ettiği görülüyor. Google Arama’nın bir kullanıcı 
tarafından günde ortalama 5 kez kullanıldığını söyleyen rapor birçok farklı 
perspektiften Google ekosistemini ve Türkiye’deki kullanım sonuçlarını 
önemli datalar ile açıklıyor. Raporun tamamını aşağıdaki linkten önemli datalar ile açıklıyor. Raporun tamamını aşağıdaki linkten 
inceleyebilirsiniz.
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