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2023 GLOBAL MEDYA GÖRÜNÜMÜ 

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

edebilirsiniz.

Statista geçtiğimiz günlerde mobil internet maliyetlerinin dünya çapında 
ne kadar farklılaştığına dair verileri paylaştı. Araştırma 1 GB mobil datanın 
2022 yılı içerisinde belirli ülke ve bölgeler arasında ortalama maliyetinin 
dolar bazında ne kadar olduğunu gösteriyor. Verilere göre en ucuz 
maliyet $0.04 ile İsrail; en yüksek maliyet ise $41.06 ile Saint Helena. 
İsrail’de akıllı telefon kullanımına bakıldığında her 4 vatandaştan 3’ünün 
akıllı telefona sahip olduğu görülüyor. Bir başka kaynağın araştırması ile 
karşılaştırıldığında bu oran Amerika’daki akıllı telefon kullanım karşılaştırıldığında bu oran Amerika’daki akıllı telefon kullanım 
penetrasyonunu bile geride bırakıyor. Düşük maliyet konusunda İsrail’i 
takip eden İtalya’ya bakıldığında ise ülkenin internet konusunda 
vatandaşlarına sağladığı yüksek bir hizmet kalitesi olduğu ve 
vatandaşlarının %95’ine 5G internet sunuyor, oldukça başarılı. 1 GB 
internet için maliyetlerin en yüksek olduğu bölgeleri incelerken bölge 
koşullarını da göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapılması 
gerekiyor. Bu perspektiften incelendiğinde Afrika ve Güney Amerika’da gerekiyor. Bu perspektiften incelendiğinde Afrika ve Güney Amerika’da 
bulunan bağımsız ada ülkelerinde internet maliyetlerinin bir hayli yüksek 
olması şaşırtmıyor. Saint Helena da Afrika’da Güney Atlas Okyanusunda 
bulunan ve yönetimi Birleşik Krallık’a bağlı olan bir ada. İnternet 
maliyetleri ile ilgili tablonun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Araştırmanın Kaynağı

Araştırmanın Kaynağı

Araştırmanın Kaynağı

Araştırmanın Kaynağı

2023 yılının global kimlik bilgilerine baktığımız da 8 milyarlık bir nüfus, %5.8’lik yıllık 
enflasyon oranı, $54 trilyonluk tüketici harcaması, toplam dünya nüfusunun %62’sinin 
internet kullanıcısı olduğu bir dünya görmekteyiz. Euromonitor International da bu 
karne üzerinden geliştirdiği 2023 Küresel Tüketici Trendleri raporunu Ocak ayında 
yayınladı. Bu yılın trendlerini de yine segmentlere oranlayarak sunan rapor, kurumlara 
tüketici kitlelerini doğru anlayabilmeleri ve takip edebilmeleri için önemli bir veri 
kaynağı ve yol haritası sunuyor. İlk sırada yer alan trend “Authentic Automation” 
Otantik Otomasyon trendi. Dijitalin birçok insanın kilit ihtiyacı hale geldiği 2023, Otantik Otomasyon trendi. Dijitalin birçok insanın kilit ihtiyacı hale geldiği 2023, 
teknolojinin hala yerini alamayacağı alanlar olduğunu temel alan trend de 
tüketicilerin duygusal bağlantılarının gücünün unutulmaması gerektiğinden 
bahsediliyor. Elbette tüketicinin alışveriş deneyiminin gelişen teknolojiler, robotlar ile 
kolaylaşması, hızlanması ile pozitif yönde etkileniyor fakat tüketicinin bu teknolojiler ile 
etkileşime geçmek istediği yerlerin bir limiti mevcut. Diğer trendler arasında tüm 
dünyayı etkileyen enflasyon ile birlikte maliyetlere önem veren kesimin artması ile 
birlikte harcama alışkanlıklarını yeniden gözden geçirenler segmeneti ifade eden birlikte harcama alışkanlıklarını yeniden gözden geçirenler segmeneti ifade eden 
“Budgeteers” trendi; ekran önünde fazlasıyla vakit geçirenlerin fayda arayışlarının 
artmasına odaklanan “Control The Scroll” trendi; daima gündem olan 
sürdürülebilirliği gündelik yaşamına adapte edenlere odaklanan “Eco Economic” 
trendi; büyüyen oyun dünyasını kapsayan “Game On” trendi; anı yaşamaya 
odaklanan tüketicinin önceliklerini anlatan “Here and Now” trendi; hayatını yeniden 
şekillendiren ve belirsizlikten uzak kalmaya çalışmayan tüketicilerin bulunduğu 
“Revived Routines” trendi; kadının eşitliğini ön plana çıkaran “She Rises” trendi; “Revived Routines” trendi; kadının eşitliğini ön plana çıkaran “She Rises” trendi; 
tükenmişliği atlatıp en iyisini yapmak için çaba sarf edenlerin “The Thrivers” olarak 
adlandırılan trendi ve son olarak da özellikle Z jenerayonunun öne çıktığı ve ipleri eline 
aldığını gösteren “Young and Disrupted” trendlerinden söz ediliyor. Bu ilgi çekici iç 
görülerin yer aldığı raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Interbrand tarafından ilgi çekici bir rapor yayınladı. Gelişmenin paradoksunu ele alan rapor, 
büyümenin yeni dinamiklerini günümüzün süper ligi olarak kabul edilen markaları 
kapsamında ele alıyor. Başarılı kurumların büyümek için üründen değil markadan 
başlaması gerektiğini savunan rapor, bu yaklaşımı başaran markaların izlediği süreçlerden 
örnekler veriyor. İnsanların ihtiyaç duyduğu ve istediği gelişim ile yaşadıkları hayatın ve 
deneyimlerin gerçekliği arasındaki uçurumun hiç bu kadar fazla olmadığından 
bahsediliyor. Özellikle en değerli küresel markalara bakıldığında markaların sadece 
büyümesi değil, güçlerini ve sorumluluklarını dengeleyerek aslında liderlik rolünü büyümesi değil, güçlerini ve sorumluluklarını dengeleyerek aslında liderlik rolünü 
üstlendiklerini görülüyor. Bu gelişim kapsamında da aslında bu markalardan beklentimiz de 
tam olarak liderlik rolü oluyor. Tüketicilerin var olan taleplerinin her kapsamda anlaşılması 
için sadece kategori-marka bazında değil, tüketicinin tüm hayata karşı endişelerinin de 
anlaşılması gerektiği vurgulanıyor. Bu bağlamda ilk akılda tutulması gereken faktör, 
tüketicilerin uzun yıllardır hiç görülmediği kadar stresli ve endişeli oldukları. Yaşamlarına ve 
geleceğe dair belirsizlik hissetmeleri bu olumsuz duyguları daha da tetikliyor. Dünya ile ilgili 
hissedilen baskı, birçok alanda yaşanan eşitsizlikler, sosyal olarak yaşanan dönüşümler bu hissedilen baskı, birçok alanda yaşanan eşitsizlikler, sosyal olarak yaşanan dönüşümler bu 
endişelerin başlıca sebepleri. Dünya insanının büyük bir çoğunluğu bireysel olarak da 
hayatın zorlaştığını düşünüyor. Yapılan araştırmaya göre İngiltere’deki tüketicilerin %83’ü 
gün geçtikçe kötüleşen ekonomi ile yaşamın daha da kötüleşeceğinden endişeleniyor, bu 
oranı ise %&77 ile Amerika’daki tüketiciler, %74 ile Hindistan’daki tüketiciler takip ediyor. Bu 
noktada tüketicinin bir başka paradoksu da aslında markalar hakkında. Hissedilen bu 
çaresiz durumda markanın kendilerini geliştirme konusunda yardımcı olup olmaması 
gerektiği konusunda büyük bir oranda kararsızlık olduğu anlaşılıyor. Bu veriler ışığında rapor gerektiği konusunda büyük bir oranda kararsızlık olduğu anlaşılıyor. Bu veriler ışığında rapor 
durumu şu şekilde özetliyor: Aslında gelişim için öncelikle daha iyi koşullarda yaşayacağına 
inanmak gerekiyor. Hayatta yaşadığın ve deneyimlediğin süreçlere inanmak gerekiyor. 
Sonunda da bu yaşam içerisinde daha iyi bir yere geldiğinin farkında olmak gerekiyor. 
Hepimizin yakından takip ettiği Interbrand tarafından oluşturulmuş merak uyandıran bu 
çalışmanın tamamına linkten ulaşabilirsiniz.

Global Web Index 2023 yılı için küresel medya görünümünü ele aldığı raporu 
yayınladı. Rapor da medya tüketimi, günümüz pazarının durumu ve geçmişten 
günümüze medya tüketiminin nasıl değiştiği çerçevesinde ele alınmış. Ayrıca 
TV/Video, haberler, oyun, müzik/ses, reklam ve abonelikler şeklindeki kategoriler 
altında incelenen medyanın 2023 yılı için tahminlerine yer verilmiş. Raporda öne 
çıkan 2023 beklentilerinden biri akıllı cihazlara talepteki hızlı yükseliş. Pandeminin 
üzerinden zaman geçse de o dönemde artmaya başlayan talep pandemi 
sonrasında da etkisini göstermeye devam ediyor. 2019’dan bu yana akıllı ev sonrasında da etkisini göstermeye devam ediyor. 2019’dan bu yana akıllı ev 
cihazları sahiplerinin dünya genelinde 41% oranında arttığı görülürken, akıllı saat 
sahiplerinin iki katı arttığı anlaşılıyor. Akıllı teknolojilere talebin artışı ise sadece bu 
ürün kategorilerinde sınırlı kalmayıp aynı zamanda evde sağlık ve spor için 
teknolojiler de talep görmeye devam ediyor. Bir başka veri ise Amerika’da 
medyaya güvenin düşmeye devam etmesi; bu güven düşüşün son üç yıldır aynı 
hızda olduğu görülüyor. 2022’de yapılan bir araştırma verisine göre internet 
kullanıcılarının sadece 13%’ü haberlere güveniyor; bu grupta genç nüfusun kullanıcılarının sadece 13%’ü haberlere güveniyor; bu grupta genç nüfusun 
çoğunlukta olduğunu hatırlamakta fayda var. Televizyon izleme oranlarına 
bakıldığında ise yıldan yıla konsolda televizyon izleme oranının 15% oranında artış 
devam ediyor. Dünya genelinde konsol kullanımı artarken bu cihazların farklı 
aktiviteleri için de kullanım da artış görülüyor. Bir başka veri ise popülerliği artmaya 
devam eden podcast yayınları hakkında. Podcast endüstrisinin 2024 yılında $4 
milyarlık bir pazar olacağı öngörülüyor. Tercih edilen podcast türlerine bakıldığında 
özellikle genç jenerasyonların komedi türünde podcastleri özellikle dinlemeyi tercih özellikle genç jenerasyonların komedi türünde podcastleri özellikle dinlemeyi tercih 
ettikleri görülüyor. Öne çıkan son madde ise Z jenerasyonunun ürünleri ve 
hizmetleri sosyal medya aracılığıyla bulması ile ilgili. 2023 yılının medya 
beklentilerini detaylı bilgiler ve veriler sunan bu kapsamlı rapora aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz.
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