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Türkiye’nin babalarını ne kadar tanıyoruz? Mesela kendilerine bakıyorlar 
mı? Tansiyon noktaları neler? Keyifli vakit geçirmek için neler yaparlar? 

Çocuklarının arkadaş ve eş seçimlerine ne derece dahiller? Hangi markaları 
zirveye koyuyorlar? Yanıtlar Marketing Türkiye için Pragma Araştırma’nın 

gerçekleştirdiği “Babametre” araştırmasında…

TÜRKIYE’NIN BABALARI VE  
BABA MARKALARI

uşaklar değiştikçe kafamızdaki geleneksel baba profili 
de değişmeye başladı. Y kuşağı babalık bayrağını yavaş 
yavaş devralırken ve dünya muazzam bir değişimin etki-
si altındayken babalar cephesinde ezberlerin ne derece 

bozulduğunu Marketing Türkiye adına Pragma Araştırma “Babametre” araş-
tırmasıyla ortaya koydu. Çarpıcı sonuçların yer aldığı araştırmadaki en şaşır-
tıcı bulgulardan biri babalığın gençlerde stres ve kaygı gibi olumsuz duygular 
uyandırması… Pandemi şartları ve ekonomik darboğazın yarattığı bu olumsuz 
duyguların yanında önceliğin her zaman eş ve çocuk yani çekirdek aile olduğu 
görülüyor. Facebook’tan sonra Instagram’ı da ele geçirmeye hazırlanan baba-
ların marka tercihleri de araştırmanın sonuçları arasında…

ÇOCUKLARIYLA BIRLIKTE 
YAŞAMAYI TERCIH EDIYORLAR

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR LISTESININ 
BAŞINDA SIGARA VAR!

BABALARIN ÖNCELIĞI NET!

YAŞ ILERLEDIKÇE IBADETE   
DAHA ÇOK VAKIT AYIRIYORLAR

GENÇ BABALAR SPOR YAPIYOR

Araştırmaya katılan babaların yaş ortalaması 38 
olarak ölçülüyor. Kız ve erkek çocuk sahibi olma 
oranları ise neredeyse eşit. Çoğunluğu evli olan 
babalar çoğunlukla çocuklarıyla birlikte yaşıyor.

Babaların en fazla edindiği kötü alışkanlık  
sigara... İkinci sırada sağlıksız beslenme  
(yüzde 30) ve ardından aşırı yemek yeme  
(yüzde 23) geliyor. Babalar kendileriyle çocuklarını 
karşılaştırdıklarında çocuklarının kendilerinden çok 
daha sağlıklı beslendiğini düşünüyor. Genç olan 
babalar (35 yaş altı) ile A SES grubundan olanlar 
hem kendilerinin hem de çocuklarının diğerlerine 
göre daha fazla sağlıklı beslendiği kanaatinde. 
Dolayısıyla genç babaların sağlıklı beslenme 
bilincinin daha yüksek olduğu söylenebilir.

Araştırmada babalara hayattaki öncelikleri 
de soruldu ve verilen şıklar arasında sıralama 
yapması istendi. Sonuçlara göre babalar için ilk 
iki sırada çocuk ve eş geliyor. Buna göre çekirdek 
ailenin Türk babaları için belirgin bir öncelik 
olduğu görülüyor. Bunun ardından genel olarak 
aile kavramına önem veriyorlar. Sıralama tüm yaş 
gruplarındaki babalarda aynı. Genel sıralamaya 
bakıldığında maddi kazanç son sıralarda geliyor. 
Babalar için manevi ve duygusal değerler maddi 
değerlerin önüne geçiyor.

Babaların yüzde 38’i çoğunlukla, 
yüzde 35’i de her zaman dini 
alışkanlıklarını yerine getirdiğini 
kaydediyor. Bu profilin dışında 
kalan yani nadiren ya da hiçbir 
dini alışkanlığı olmayan babaların 
oranı sadece yüzde 9. Öne çıkan 
bir diğer detaysa yaş arttıkça 
babaların dini alışkanlıklarını 
yerine getirme sıklığının artması…

Düzenli olarak her zaman spor 
yapan babaların oranı yüzde 
22’yken nadiren spor yapan veya 
hiç yapmayanların oranının yüzde 
24. Spor yapan babaları daha çok 
genç (2535 yaş) kitle oluşturuyor. 
Nadiren spor yapanlarda DE SES 
grubu ve 45 yaş üstü anlamlı oranda 
fazla.

Çocuklarla
yaşama durumu

Çocuğun
cinsiyeti

Kız 
%49 

Erkek  
%51  

Evet
%97

Hayır
%2

Bazılarıyla 
birlikte 

yaşıyorum
%1

Her zaman %35
Çoğunlukla %38

Bazen %18
Nadiren %8

Hiçbir zaman %1

Dini alışkanlıkları yerine
getirme sıklığı 

%32 Kötü alışkanlığım yok

%1 Kumar

%17 Alkol

%23 Aşırı yeme

%30 Sağlıksız beslenme

%47 Sigara

Sahip olunan kötü alışkanlıklar

Kaynak: Pragma Araştırma
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ARAŞTIRMA

BABALAR SOSYAL TAKIPTE SAĞLIĞIN KIYMETINI BILIYORLAR

BABALARA GÖRE  
ATEISTTEN EŞ OLMAZ!

BABALAR ÇOCUKLARININ EŞCINSELLERLE ARKADAŞ 
OLMASINI ISTEMIYOR!

Babaların takip ettiği sosyal medya mecralarının başında Instagram ve Facebook 
geliyor. 45 yaş üstü babalar anlamlı olarak Facebook’u daha fazla kullanıyor; nitekim 
Facebook profilinin yaşlandığı da bir süredir biliniyor. 50 yaş üstü babalar en fazla 
YouTube'u kullanıyor. LinkedIn kullanan babaların ise ağırlıkla üç büyük ilden olduğu 
görülüyor. Babalar ortalama günde 2,4 saatlerini sosyal medyada geçiriyor ve bu süre 
yaş küçüldükçe artıyor.

Orta yaştaki babalar (3545) kariyerlerini ön plana 
alırken, genç babalar eğitimlerine, özel hayatlarına 
ve görünümlerine özen göstermeyi tercih 
ediyor. 45 yaş üzerindeki babaların listesinde 
sağlık, anlamlı olarak öncelik buluyor. SES 
grupları açısından bakıldığında, kariyer ve sağlık 
kavramlarının A ve B SES grubu için daha fazla 
önem teşkil ettiği söylenebilir.

Babalara çocuklarının evlilikleriyle ilgili tercihleri 
de soruldu. Buna göre hem kız hem erkek çocuk 
için evliliğin en fazla kabul görüldüğü grup Kürtler 
ve aşırı dindarlar. Buna rağmen sıralamanın 
başında olan gruplarda bile ortalama skor beş 
üzerinden üç civarlarında; yani en ılımlı olunan 
grup için bile tolerans düzeyi orta seviyede. 
Yabancı gelin/damat üçüncü sırada kabul görüyor. 
Sıralamayı Aleviler ve Ermeniler takip ediyor. 
Kabul görmesi en zor olan grupların ise ateistler 
ve Yahudiler olduğu görülüyor. Katılımcıların 
Yahudilere karşı olumsuz tutumlarında 
Ortadoğu’daki mevcut savaş halinin etki olduğu 
söylenebilir. Kız ve erkek çocukları için evlilik 
tercih sıralaması aynı olmasına rağmen babaların 
bu gruplardan gelin/damat kabul etme oranları 
farklılık gösteriyor. Babalar kızları için daha 
katıyken, oğullarının tercihleri konusunda esnek.

Babaların çocuklarının arkadaş tercihleriyle de yakından ilgilendiği görülüyor. 
Verilere göre, babaların neredeyse yalnızca yarısı çocuğunun Kürt bir ailenin 
çocuğuyla arkadaşlık yapmasına olumlu bakıyor. Aşırı dindar olanların yine aynı 
dinden ancak farklı mezhepten olanlara karşı tolerans düzeyi diğerler gruplara 
göre daha yüksek. Ancak ortalama değerlere bakıldığında babaların bu gruplardan 
çocuklarla kendi çocuklarının arkadaşlığını orta düzeyde tercih ettiği dikkat çekiyor. 
Sıralamada dikkat çeken diğer bir konunun, listenin sonunda kalan “yani en az tolere 
edilen” grupların dini farklılar içeren gruplar değil kötü alışkanlık sahipleri veya farklı 
cinsel kimlikler olduğu görülüyor. Dolayısıyla babaların dini farklılıklara, toplumsal 
değerlerden farklı olmaya daha fazla esneklik gösterdiği anlaşılıyor. Üç büyük ildeki 
babaların diğerlerine göre farklı inanışlara sahip çocuklarla çocuklarının arkadaşlık 
etmesine daha fazla açık olduğu görülüyor.

Instagram %90
Facebook %83
YouTube %77

Twitter %59
TikTok %21

LinkedIn %20
Pinteres %14

Takip edilen sosyal medya mecraları

Çocuğun arkadaşlık tercihi (%)

 İsterim  Ne isterim ne istemem  İstemem

Ortalama

49 30 21 Kürt bir ailenin çocuğu 3,3/5

34 38 28 Aşırı dindar bir ailenin çocuğu 3,1/5

38 31 31 Alevi bir ailenin çocuğu 3,0/5

13 32 55 Ermeni bir ailenin çocuğu 2,3/5

12 29 59 Yahudi bir ailenin çocuğu 2,2/5

11 24 65 Ateist bir ailenin çocuğu 2,1/5

6 18 76 Sigara/alkol gibi kötü alışkanlıkları olan bir çocuk/genç 1,8/5

5 19 76Farklı cinsel tercihleri olan bir çocuk/genç 1,8/5

Kız çocuğun evlilik tercihi (%)
Ortalama

38 30 32 Kürt 3,0/5

32 39 29 Aşırı dindar 3,0/5

24 30 45 Yabancı uyruklu 2,6/5

19 34 48 Alevi 2,4/5

6 20 74 Ermeni 1,8/5

5 18 76 Ateist 1,8/5

5 16 79 Yahudi 1,7/5

Erkek çocuğun evlilik tercihi (%)
Ortalama

40 34 26 Kürt 3,2/5

40 31 28 Aşırı dindar 3,1/5

 Yabancı uyruklu 34 30 37 2,8/5

25 33 42 Alevi 2,7/5

10 26 64 Ermeni 2,1/5

10 18 72 Yahudi 1,9/5

10 17 73 Ateist 1,9/5

Kabul ederim Ne kabul ederim ne etmem Kabul etmem

Kaynak: Pragma Araştırma
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ARAŞTIRMA

BABALIK GENÇLERDE KAYGI VE  
STRESI TETIKLIYOR

IŞTE BABA MARKALAR…

BABALAR ÜLKENIN  
GIDIŞATINDAN ENDIŞELI

MARKET ALIŞVERIŞLERI FIYAT ODAKLI

ARAŞTIRMANIN METODOLOJISI:

Şimdiki zamanda erkeklerin babalıkla ilgili hissiyatı daha çok olumsuz seyrediyor. 
Zira babalığın en fazla hissettirdiği duygu kaygı ve stres. Özellikle genç ve orta 
yaştaki babalar bu olumsuz duyguları anlamlı olarak daha fazla hissediyor. Son bir 
buçuk senedir küresel olarak yaşanan pandemi süreci başta olmak üzere, ekonomik 
zorluklar, siyasi çalkantılar, uluslararası krizler gibi pek çok etken babaları çocukları 
için umutsuzluğa itiyor. Nitekim bu kişiler çocukları için dünyanın ve ülkenin 
geleceğinden umudu varla yok arasında….

Çalışmada yaşam öncelikleri ve gelecek değerlendirmeleri dışında babaların bir 
tüketici olarak tercihlerine de ışık tutuluyor. Babalara çeşitli sektörlerden akıllarına 
gelen lider markalar sorulduğunda gıda sektöründe Ülker, Eti ve Torku’nun lider 
olduğu görülüyor. Alkolsüz içeceklerde CocaCola, Pepsi ve Lipton öne çıkarken, 
bankacılık sektöründeyse Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi başı çekiyor. 
Özellikle emekli babalar daha fazla Ziraat Bankası’nı işaret ediyor. Tekstil sektöründe 
lider ilk üç firma ise LCW, Koton ve Defacto olarak sıralanıyor. Genç yaş ve C1 SES 
grubundan babalar için Koton daha fazla seviliyor.

Dünya ve ülke bazında umut düzeyi 
karşılaştırıldığında babaların ülkeden umut 
düzeyleri dünyadakinden anlamlı olarak daha 
düşük. Yani babaların çocuklarının geleceği için 
ülkenin ekonomik ve siyasi gidişatından oldukça 
tedirgin olduğu anlaşılıyor.

Babaların market alışverişindeki tercihleri 
fiyat odaklı olarak şekilleniyor. En fazla ziyaret 
edilen marketler de Migros, A101 ve BİM oluyor. 
Elektronik sektöründe babalar için ilk üçte 
Samsung, Apple ve LG gibi yurtdışı menşeili 
markaların olduğu görülüyor. Son olarak otomotiv 
sektöründe babalar en çok Alman markaları BMW, 
Mercedes ve Audi’yi liderlik tahtına oturtuyor.

Babaların değerlerini, ilişkilerinde öncelik verdikle
ri konuları ve marka tercihlerini analiz etmek ama
cıyla, “Babametre” araştırması Marketing Türkiye 
için Pragma Araştırma tarafından gerçekleştirdi. 
1116 Mayıs 2021 tarihleri arasında online araştırma 
metodolojisiyle yapılan çalışmada örneklem oluş
turmak için PRAGMA Panel’in katılımcılarından ya
rarlanıldı. Türkiye temsili NUTS 1 bölgesine dahil 12 
ilde yapılan araştırma için 2555 yaş arası babalara 
ulaşıldı, toplamda 500 kişiyle görüşüldü. 

%10 Tatmin edici

%15 Yetersiz

%19 Kafası karışık

%22 Şanslı

%27 Yorgunluk

%35 Mutluluk

%36 Stres

%51 Kaygı

Baba olmanın hissetirdikleri

%32

%46

%21

%30

%47

%24

Türkiye’den umut

Dünyadan umut

Gelecekten umut

Umutlu Ne umutlu ne umutsuz Umutsuz

 

Ortalama

3,4/5

2,9/5

Banka
Garanti BBVA

Ziraat Bankası
Yapı Kredi

Akbank
İş Bankası

QNB Finansbank
VakıfBank

Halkbankası
Kuveyt Türk

TEB

%20
%16

%15
%14

%12
%9

%7
%3

%2
%1

Tekstil
LCW

Koton
DeFacto

Zara
Mavi

Beymen
Kiğılı
H&M
Nike

Vakko

%30
%15

%11
%8

%7
%6

%4
%4
%4

%2

Gıda
Ülker

Eti
Torku
Pınar
Sütaş

Nestlé
İçim

Tat
Danone
Namet

%28
%25

%10
%9

%6
%3

%2
%1
%1
%1

Alkolsuz İçecek
Coca-Cola

Pepsi
Lipton
Cappy
Dimes

Uludağ
Red Bull

Torku
Ülker
İçim

%30
%18

%10
%4
%4
%4

%3
%3
%3
%3

Migros
A101
BİM

Carrefour
Şok

%25
%25

%21
%16

%9
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Samsung
Apple

LG
Vestel

Arçelik

%22
%10

%9
%8
%8

BMW
Mercedes

Audi
Renault

Ford

%18
%18

%10
%8

%7

Kaynak: Pragma Araştırma
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